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GİRİŞ 

KİTABIN İLK BÖLÜMÜ HAKKINDA 
ÖNEMLİ BİR NOT 

"Türkler ve Kızılderililer" kitabı, "Bilimsel Analiz" bö lümünden 
sonra, önce Kızılderilileri anlatacak, ardından da Türklerle tarihle
rinin nerede kesiştiğini gösterip ilginç benzerliklere işaret edecek. 
O bölümlerde anlatım sade ve kolay anlaşılır üslupta yazıldığından, 
kayıtlara sadece değinilip geçilmiştir. 

Bilim yolu delilleri (kanıtları) ise "Bilimsel Analiz" bö lümüne 
bırakılmıştır. Bunlar buguistik, antropolojik ve sosyolojik analizlerle 
izah edildiğinden genel okuyucular için fazla "teknik" sayılabilir ve 
atlanabilir. Ancak "Türk-Kızılderili" tezi bu kanıtlara dayandığından 
kitabın hemen başına almayı doğru gördük. 

Okuyucu bu kısmı atlasa bile, öteki bölümlerdeki iddialarda 
şüphesi veya tereddüdü olursa, "bilimsel-teknik" bölüme dönüp 
onunla ilgili kısma müracaat edebilir (ara başlıklar, istediği bahsi ça
buk bulmasına yardımcı olacaktır). 

hakan
Typewritten Text
darkmalt
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Önsöz 

(VE BİRAZ DA "OTOBİYOGRAFİ") 

Bu kitabı almış ve okuyorsanız, Türkiye'de bu konuya duyulan 
- v e beni hep hayrete d ü ş ü r e n - yaygın ilginin mensuplar ından birisi
niz demektir . 

Bu "merakın" yoğunluğunun gerçek o lduğunu az sonra anlataca
ğım örneklerden siz de göreceksiniz ve hiç de azınlıkta olmadığınızı 
görüp şaşıracaksınız. 

Kızılderililerin Türklerle ilişkisine neden bizde bu kadar ilgi var, 
sebebini t am anlamış değilim. 

Çocukluğum zamanındaki sinema afişlerinden (1928-1930) 

Benim ilgi hikayem biraz farklı. 

Çocukluğumda televizyon yoktu, sinemalarda da bazen bazı Kov
boy-Kızılderili filmleri gösterilirdi ama, ben daha çok uzay maceralı 



"Flash Gordon" (Türkçe dublajıyla "Baytekin") fılimlerine bayılırdım. 
Olsa olsa, kovboyları hep kahraman, Kızılderilileri hep vahşi ve yenik 
gösteren Tim McCoy ve Tom Mix filmlerine sinirlenirdim. 

İlk öğret imim Fransız okulunda olduğundan, ve okumaya çok 
genç yaşta heveslendiğimden, ilk romanlar ım Fransızcaydı. Henüz 
7-8 yaşımdayken elime geçen Gustave Aimard adlı bir romancının 
19. Yüzyıl başlarında yazdığı roman (galiba "Les Araucans" di) ha
yallerimi ateşlemişti. Yazarın bü tün kitaplarını bir iki yıl içinde bu
lup okudum. 

Romancı Fransız olduğu için, Holivut filmlerinin aksine, 
Amerikalı "Beyazları" değil, "Kızılderilileri" tutuyordu. Konusunu 
da iyi biliyordu, çünkü "Comanche" (Komançi) kabilesi tarafından 
"evlat" olarak kabul edilmiş, yıllarca aralarında yaşamıştı. 

Bu Kızılderililerin istilacı Amerikalılara kahramanca karşı ko-
yuşlarını heyecanla, sonunda vatanlarını kaybedişlerini ve esir mil
let haline gelişlerini de üzüntüyle okuyor, çocuk kafamla zaman 
farkını karıştırıyor, şimdi de bu yiğitçe çarpışmaların süregeldiğini 
sanıyordum. Bu haksızlıktı! Beyazların bu saldırıları durdurulmal ı , 
Kızılderililer kurtarılmalıydı! 

O sırada Türkçe tarihi romanlar da okumaya başladım (o 
bile Fransızca bir eserle başlamıştı: ünlü Türkolog Leon Cahun 'ün 
"L'Etandard Bleu" - G ö k Bayrak- romanıydı ve Ortaasyada Türklerin 
cihangirane savaşlarını konu alıyordu). Abdullah Ziya KozanoğluYıun 
"Kolsuz Kahraman" gibi romanlarını da okudukça, eski Türklerle 
Kızılderililer arasındaki benzer bazı noktalar çocuk gözümden 
bile kaçmıyordu. Sonunda, daha o zaman, "Amerikan Yerlileri" ile 
"Ortaasya Yerlilerinin" kardeş olduklarına inanmaya başlıyordum. 

*** 

Derken bir roman daha okudum: Jules Verne'in "Michel 
Strogoffu. Burada, bir Rus subayının Tatarlara ve "Orta Asya 
Yerlilerine" karşı kahramanca savaşları anlatılıyordu. Ama, tıpkı 
Kovboy filmlerini seyrederken yaptığım gibi, romancın ın tuttuğu 
istilacı Beyazı (Rus'u) değil, vatanları için dövüşen Türkistanlı savaş
çıların yanında kendimi hissediyordum. Zaten Azeri (Genceli) olan 
büyükbabamdan (annemin babasından) Rusların Kafkasyada yap
tıklarını - p e k seyrek de olsa- dinlemiştim. 
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Demek bu kardeşlerimizi de kur ta rmak lazımdı! Bunu kim ya
pacaktı? 

İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur dememişler boş yere. 
Bir şeyi bozuk diye gördüm müydü, sanki benden başkası yokmuş 
gibi bir şeyler yapmak için hemen atılırım. O zaman da böyle oldu: 

8-9 yaş aklımla muhteşem bir plan kurdum; evden kaça
cak, Kadıköy'den yürüyerek (belki de yolda trene filan atlayarak) 
Kafkaslara, oradan da Ortaasya'ya gidecek, çetelerin arasına katı
lacak, aralarında yükselecek, bü tün Türklerin kur tu lmalar ında rol 
oynayacak, büyüyünce de savaşçılardan bir ordu kurup Amerika'ya 
geçecek, Kızılderilileri de kurtaracaktım! 

Bunu nasıl yapacaktım, Amerika'ya Bering Boğazından kayık 
kiralayıp mı geçip Alaska'ya gidecektim, bu gibi ayrıntılar m ü h i m 
değildi, olacaktı işte! 

Küçük kardeşim Atilla'yı da bu plana dahil ett im, o da benden 
3 yaş küçük olduğundan sorgu sual e tmeden abisinin peşine takıl
dı. Ve sahiden bir gün birlikte, sırtımızda yiyecek çantasıyla evden 
kaçtık. 

Kurbağalıdere'ye' ancak varmıştık ki gece oldu, ne yapacağımı 
şaşırdım, belki de etrafta başıboş dolaşan köpeklerden korktum. 
Atilla'ya "Şimdi dönelim, daha iyi hazırlanırız bir daha sefere" de
dim. Mahallemize vardığımızda orada kızılca kıyamet kopuyordu. 
Hayatta az yediğim dayaklardan birini yedim o gece. Ama dayaktan 
çok babamın bana katı gerçekleri anlatması aklımı biraz olsun top
lamama yaradı. 

Ama "Kafkaslar, Türkistan ve Kızılderililer" bilinç altıma iyice 
yerleşti. Daha sonraki yıllarda, yatılı okulda gece yatağımda yatarken 
Allahım'a "ne olur, inancımdan beni döndürme" diye dua ettiğimi 
hatırlarım. 

Demek ki gerçekler karşısında hayallerimin ve ülkülerimin da
ğılacağından korkuyormuşum. 

Neredeyse yetmiş yıl geçti aradan, bu inançlarım ve ilgim hiç 
içimden kaybolmadı. Sadece yaklaşım şeklim değişti. 

1 Ne tesadüf, o ğ l u m T u ğ r u l ile 2005'le tuttuğumuz ofis ve k ü t ü p h a n e b i n a m ı z m e ğ e r 
Kurbağa l ıde re ' ye b i r sokak ö t e d e y m i s ! A r a sıra g id ip d o l a ş ı y o r u m . 
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Bozkurtvari Gözler Bir de Palabıyık Bir Şah 

1934 senesi haziran ortalarıydı, 14 yaşındaydım. 

Büyük Adadaydım. . . . . . .scanned by darkmalt1 

Bahçıvan Muha r r em telaşla koşup geldi; "Paşam geldi! Paşam 
geldi! Pederinizi soruyor," diye bağırıyordu. 

Kapıda atlı faytonda Atatürk varmış. Yanında da konuğu İran 
Şahı Rıza Pehlevi. Atatürk onu gezdiriyormuş. Babamın evi oldu
ğunu duyunca arabayı du rdurmuş , tanıdığı Ziya Beye bir merhaba 
deyip kahvesini içecekmiş 

Aksi gibi babam işi icabı istanbul'daydı. Sokağa çıkan 40 küsur basa
mak merdiveni nasıl çıktığımı bilemiyorum. Nefes nefese oraya vardım. 

Fayton arabanın içinde iki kişi vardı (Arka arabada da muhafız
lar, polisler vs.) 

Atatürk'ü hemen tanıdım. Resimlerinden de daha yakışıklı, daha 
heybetli bir insan. Çocuk hayalimle başının çevresinde sanki nurdan 
bir ışık görmüş gibi bakakaldım. Hayır sarışın başı değil, gözleriydi 
beni çeken. Sonraları heykellerde, resimlerde görüp tanıyacağım o 
delici, insanın içini okuyan bozkurt gözler! 

Yanındaki "izbandut" gibi o turan iriyarı çok esmer tenli ak pa
labıyıklı Iran Şahı Pehlevi'nin bıraktığı intihayla taban tabana zıttı 
Atatürk'ün karizması. İçimden, "önder böyle olur işte!" dediğimi çok 
iyi hatırl ıyorum. 

Cumhurbaşkanımızın ve Şah'ın ellerini öptüm, babam için özür 
diledim ve eve davet ettim. 

"Alacağımız olsun, bir dahaki sefere" diyen Atatürk beni arabasına 
aldı, karşısına oturttu. Başımı okşadı, hangi okula gittiğimi sordu. 

"Kabataş Ortaokuluna" dedim. 

Hemen ilgilendi. 

"Sınıfta Gagağuz Türkü üç öğrenci var mı?" diye sordu. 

"Evet var. . . Komik soy isimli: gagalı, oğuzlu. Birinin adı Mikail, 
ötekininki Jorj. İyi kaynaştık ama. . . Hem de üçü de Hıristiyan oldu
ğu halde. . . 

Gazi sözümü kesti: 

Olsun soyları Türk. Senin gibi, benim gibi. Romanya elçimiz 
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Hamdullah Suphi'ye ben talimat verdim, anlaşma yaptı himaye
me aldım, başka Türk öğrenciler de yollayacak. Onlarla iyi anlaşın. 
Türkiye'nin dışında daha birçok Türk var. Türklüğü iyi öğrenin" dedi. 
Şahın sıkılmasına a ld ı rmadan bana adeta ders verdi. 

"Adlarında komik bir şey yok, onlar "Gagağuz" yani "Gökoğuz" 
Türkü. Hıristiyan olmuşlar yüzlerce yıl önce, Hazar Türkleriyken... 
Musevi dininden olanlar da var. Ama hâlâ Türkçe konuşuyorlar ya. .. 
Bize akraba olan halklar da var. Macarlar gibi. Kızılderililer gibi. Gitmişiz 
Amerikalara bile. Bunları öğreneceksin. Gagağuz arkadaşlarınla çabuk 
kaynaştığın asevindim. Başka okullarda da benim himayemle gelen 
Türkiyeli olmayıp Türk olan öğrencilere de rastlayacaksın. Özbek, Kırgız. 
Onlar üstelik Müslümanlar. Yurtlan işgalde. Bu sözlerimi unutma, belki 
bir gün gene görüşürüz bunları baban da varken" dedi. Tekrar elini öp
tüm, o da saçlarımı okşadı ve arabacıya "sür atları" dedi. 

Bu konuşmanın üzerimde etkisi büyük oldu. Hele daha da kü
çükken Kızılderilileri kur ta rma sevdasına kapılan benim bir çocuğa. 

Daha önceki tesirlerle de bağdaşınca, daha o yaşta Türkçü gö
rüşlerim belirmeye başladı. Daha sonra Ankara'ya taşındığımızda, 
Atatürk'ün Meksika elçimiz, Tahsin Beye "Mayatepek" soyadını ver
diğini ve Aztek ve Maya Kızılderililerin uygarlıklarını araştırmasını 
istediğini öğrendim. Sadık elçimizin yazdığı rapor yayınlandı, ben de 
1940'larda ele geçirdim. Ne yazık ki Adapazarı depreminde oradaki 
kitap depomun harap olmasıyla birlikte onları tekrar bulamadım. 

*** 

Romanları bırakıp, Kızılderilileri ve Türk Dünyasını ciddi eser
lerden ve araşt ırmalardan okur o ldum. Lise ve Üniversite yıllarım
da, "Milliyetçiliğin" dava adamı olurken, bu nu n "Esir Türk İllerinin 
Bağımsızlığı" ilkesini de sık sık savundum. Yazılar yazdım, dergiler 
çıkardım, örgütler ku rdum ve 1944 Mayısında, 23 Türkçüyle birlikte 
"Turancı" ithamıyla tu tuklandım. Birbuçuk yıl süren yargılanmam 
sırasında zindanlarda s ü r ü n d ü m , 

"Tabutluk" işkencelerine maruz bırakıldım, ama sonunda tam ola
rak beraat ettim. 2 Beraat ettim ama, inancım uğruna, çocukluğumdaki 
dayak gibi, gene acı bir bedel ödemiştim: yalnız geçmiş ıstıraplar değil, 
elektrikli işkenceler sonucu sol gözümün kör olma noktasına gelişi. 

A n n e m babam beni tedavi için Amerika'ya yolladı (1947'de). 

2 B u n l a r ı n ayr ın t ı l a r ı " T a b u t l u k t a n G u r b e t e " adlı h a t ı r a t ı m d a - 3. Baskı, 1985. 
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Oraya, bu sefer yaya veya Bering Boğazını kayıkla aşarak değil, 
Fransa 'dan şileple gittim! Benden daha önce oraya tahsil için gitmiş 
olan kardeşim Atilla beni karşılamaya geldiğinde ona "Ee! Sana de
memiş miydim, daha iyi hazırlanır bir daha deneriz diye? İşte geldik 
buralara!" diye şaka ettim. 

Her ne kadar Türkiye'de Türkçülük mücadelem sırasında Kızıl-
derililerle Türklerin benzer noktaları hakkında birkaç yazı yazmış' , 
tutukluyken de Askeri Cezaevinde birlikte kapalı kaldığımız Başkurt 
Prof. Zeki Velidi Togan'la bunlar ın ayrıntısına giren sohbetler yap
mışsam da, bu inancıma fazla bir hizmet verememişt im. 

Amerika'ya vardığımın ilk yıllarında da Kızılderililerle uğraşa
cak halim ve vaktim yoktu. Göz ve uyku bozuklukları tedavilerim 
sekiz yılımı almıştı. İngilizce bilmeyişim yüzünden parasız kalışım, 
hayat mücadelesi... vs. beni çok yormuştu. Daha sonra, Columbia 
Üniversi tesinde öğretim üyeliğim, ABD'deki dağınık Türk dernekle
rini bir federasyon halinde birleştirme çabalarım, Azeri ve Türkistanlı 
göçmenleri "American-Turkic Center" haline getirme uğraşları ve 
daha bir sürü işlerim 1 çok vaktimi alıyordu. 

Bütün bu meşgalelerim arasında eski gözağrım Kızılderilileri 
unu tmuş değildim. Ünlü yayınevi Prentice-Hall'den bana Columbia 
Üniversitesi yoluyla teklifleri gelince "One America" 5 kitabının yazı
lışına katılmış ve Kızılderililerin Türklerle ilişkisini kaleme almıştım. 
Ardından bu konuda pek çok konferans talepleri gelmiş, ayrıca ya
yınladığım "American - Turkish Encyclopedic Digest" ansiklopedi
sinde bu konuyu tekrar ele almışt ım. 6 

"One America" kitabımda, o günlerde ABDde yaşayan bazı 
Türklerden de söz etmiştim. Bunlardan biri ressam Haluk Tanju idi. 
Daha çok kravat desenleriyle başarı kazanmıştı . Dos tumdu . Ondan 
sözedişimden çok m e m n u n olmuş, kitapta anlattığım Kızılderili ko
nusuna da tuhaf bir merak salmıştı. Yakın otururduk, gelir, saatlerce 
konuşur, sualler sorar, notlar alırdı. 

Yıllar sonra, "Tunç Deril i ler" 7 adıyla bir kitap yazdığını haber 
aldım. İstettim, yolladı. Düş kırıklığına uğradım. Bu konuda (sanatı 
dışında başka konularda da) bilimsel bir eğitim ve bir ikimi o lmadı
ğı için, benden duyduklar ından , seyahatlerde gördükler inden , kar
makarışık, hiç ilgisiz bir sürü şeyler yazmış (kaynakça sahifesin-
de, bizde maalesef sık sık yapıldığı gibi yararlandığı k i taplar ımdan 

3 T ü r k ç ü l ü ğ e Gir i ş , 1940 ve Türk iye Yıllığı ( A l m a n a k ) 1947... vb . 
4 Tabutluktan Gurbe te ki tabımın 2. Baskısında (Boğaziçi Yayınevi, 1974) ayrıntı larını anlat t ım. 
5 a .g.c , 1951 . 
6 T A E D , N e w York, 1 9 7 0 - 7 1 . 
7 H . T a n j u , İ s t anbu l , 1969. 



hiç söz e tmediğ inden başka, kızım Aslıhan'nın lise kompozisyonu 
için çizdiği zigurat resmini bile kaynak gös te rmeden yayınlamış!) 8 

Bir kere rastladığımda kitabı hakkında fikrimi sordu, "bilgi fişlerini 
toplamışsın, yürürken halıya ayağın takılmış elindekiler düşmüş, et
rafa savrulmuş, sen de bunları darmadağın şekilde toplayıp matbaya 
vermişsin gibi sanki!" demiş bu lundum. Bu acımasız fakat doğru bir 
eleştiriydi, tabii canı sıkıldı, ben de profesör h u y u m d a n vazgeçip di
limi tutmasını bi lemediğim için kendime kızdım ve üzüldüm. 

Gene de, ehliyetsiz kişilerin gülünç olacak abartılı yazılar yaz
maları, konuya güveni azaltır, doğru tezler bile uydurma zannedilir; 
bir zamanların herkesi Türk yapan "Türk Tarih Tezi'Yıin akibetine 
uğrar, diye kaygılanmıştım. .....www.cizgiliforum.com 

1960'larda Kızılderililer konusuna esaslı şekilde eğilmeme bir 
rastlantı sebep oldu. 

O tarihlerde bir şirket kurmuştum (Uni-Teq Schools Inc.) ve yeni 
geliştirdiğim bir öğretim metoduna dayalı okullar açmak isteyenlere 
"franchise" (lisans) veriyordum. Pazarlamacılarımdan biri "Mohavvk" 
Kızılderili soylu bir gençti: Tom Sleepers. Fenimore Cooper'ın ünlü (ve 
sinemaya da aktarılan) "Mohikan'ların Sonuncusu" romanını kastedip: 

"Yahu Tom, hani Mohikan'l 'arın sonu gelmişti sen nerden çık
tın?" diye ona takılırdım. 

O da her sefer, "ben 'Mohikan' değil, Mohawk'um'" diye beni 
düzeltirdi. 

Onu akşamları yemeğe çıkarır, saatlerce sohbet ederdim. İşte bu te
sadüf, küllenmiş Kızılderili merakımı yeniden ateşlendirdi ve o coşkuyla 
(zaman zaman başka sebeplerden de) kalkıp Arizonalara, Meksika'lara 
gittim, Kızılderili "rezervasyon" topraklarını dolaştım pek çok yerliyle 
tanıştım, müzeleri, arşivleri araştırdım uzmanlarla görüştüm. Cheyenne 
Aşiretini gezdiğimde Kızılderililer bana "mokasen" çarıklarıyla bir kısa 
saplı balta (Tomahawk) hediye ettiler (1970'lerde Çamlıcada otururken 
beni vurmaya teröristler geldi sanıp bir elime aile palasını bir elime de 
bu tomahawk'ı almıştım. Meğer gelen oğlumun dadısının babasıymış!) 
Böylelikle, Türklerle Kızılderililer üzerine daha da derin ve etraflı 
bilgi sahibi oldum. Gerek Amerikadaki seminerlerim ve konferans
larım, gerekse 1970'lerden sonra Türkiyede kongrelerdeki tebliğlerim 
daha çok o yıllardaki araştırmalarımın ağırlığını taşır.9 Bu derinleşme 

8 M e s e l a . M o ğ o l l a r l a A l m a n l a r ı ayn ı s o y d a n g ö s t e r m e k , " N i y a g a r a " T ü r k ç e " N e 
yaygara!"dan g e l i y o r a b e n z e y e n k o m i k "dilcikler" g ib i ! 

9 Mil l i K ü l t ü r Dergis i 1977 , Y ı l b o y u Tar ih 1982 , Cu l tu ra Tu re i ca , 1 9 7 1 , Mi l l iye t , H ü r 
r iyet . . . v b . D a h a etraflı l iste " K a y n a k l a r " d a . 
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sayesinde olacak ki, 1964'de New York Times "Science" (Bilim) eki, 
Amerika'ya ilk kültür taşıyıcılarını sayarken, Türkleri M.Ö. 4000-5000 
olarak ve "ilk" şeklinde, Carnegie Endowment VakrYndaki bir konfe
ransıma atfen vermişt i 1 0 . 

Amerika'ya ilk "ayakbasanlar" hakkında New York Times'ııı "Bilim" ekindeki ha

ritası: En eski tarih "Türk'lerin (196?deki bir konferansıma atfen). 

10 19.05.1965 tarihli nüsha . 
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Ayrıca (yani Türklerle ilişki konusundan farklı olarak), 
Kızılderililere Beyazların uyguladığı soykırım ve haksızlıkları da dizi 
halinde birkaç defa yazdım ".Buraya kadar, benim bu konuya dalışı
mın hikayesi... i lerde bir vesileyle bunları biraz daha açacağım 

11 Y ı l l a r b o y u Tar ih 1982; Mi l l iye t , 1992; H ü r r i y e t . 1996; 
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KONUNUN DAYANILMAZ ÇEKİCİLİĞİ 

Bu başlık dışarısı için olduğu kadar, Türkiye'ye de uyuyor. Hem 
de daha çok! Ne zaman "Kızılderililer" (özellikle de "Kızılderililer ve 
Türkler") konusunu ben veya başkaları ele alsak, soru yağmuruna 
tutuluruz, ister gazete-dergi makalesi olsun, ister kitap veya TV ko
nuşması, yüksek ilgi garantilidir. 

Anadolu'da otobüsle seyahat ederken mesela, kim o lduğumu 
öğrenen bir başka yolcunun h e m e n yanıma gelip bu konuyu açma
sı beni hep şaşırtmıştır—şaşırtmıştır, çünkü başka ve bence daha 
ilgi çekmesi gereken pek çok konuda çok daha fazla yazı yazdığım 
ve konuşma yaptığım halde, onlar hakkında ilgi gösterenler bir ise, 
Kızılderili konusuyla ilgilenenler yüz oluyor! 

Birkaç yıl önce istanbul'da, Kanadalı bir profesör han ımın 
NaDene ve Ute Kızılderililerinde bazı Ural-Altay kökenli kelimeler" 
hakkında konferans vereceğini okumuş tum. Bu çok teknik ayrıntı 
beni ilgilendirirdi tabii; Sultanahmet ' teki Marmara Üniversitesinin 
rektörlük binasının konferans salonuna doğru yol alırken, orada an
cak 3-5 dinleyici bulacağımı sanıyordum. Kapıdan zor -g i rd im, o 
kadar ilgi vardı! Sanırsınız ib rah im Tatlıses konser - veriyor! 

Bunu art ık iyice anlayınca bir keresinde ona göre plan yap
tım: Vakfımız (Türk 2000'ler Vakfı) 1980 sonlarında Beyazıt 
Kütüphanesinin konferans sa lonunda Gelecekbilim (füturoloji) ko
nulu haftalık konuşmalar düzenlerdi . Yazları ara verdiğimiz için, 
eylül'de yeni sezonumuza başlarken en ilgi çekici konuyu seçerdik. 
O yıl da arkadaşlara, "Vakfın esas amacından biraz uzak ama, ilk 
konferansın konusu "Kızılderililerle Türkler olsun" dedim. Saat ge
lince kürsüye çıktım, salona bakt ım, nerdeyse bomboştu. 5-10 daki
ka bekledim, sadece 1-2 dinleyiciden başka gelen olmayınca mecbur 
o ldum başlamaya, ö n c e yanlış t ahmin im yüzümden özür dileyerek 
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lafı açtım; daha cümlemi tamamlamamış t ım ki kapılar açıldı, kafile 
kafile dinleyici girdi. Salonda oturacak yer kalmadı! 

1995de Hürriyet gazetesi benden aynı konuda bir dizi isteyince 
artık ne olacağını bil iyordum. Olacak da oldu: Hamburg'dan bir grup 
Türk'ten tutun, Türkiye'nin her yanından telefon ve mektup yağdı. 
Kimi profesör, kimi yargıtay üyesi, kimi sade vatandaş! 

Gelin çıkın içinden! Neden bu kadar ilgi? 

Şu sebepler akla geliyor: Vatanları ellerinden alınmış mazlum 
bir millet, fakat yılmadan direnip du rmuş . Türklerin "mağdurun 
tarafını tutmak" duygusuna hitap ediyor olabilir. Ayrıca, Türklerin 
Amerikalara kadar göç etmiş kolları o lduğunun şaşırtıcı merakı. Az 
da olsa, oradaki cidden çok önemli olan uygarlıklarda bizim de "tu
zumuz" o lduğunun idraki. 

Atatürk'ün İlgisi: 
Türk tarihinin eski çağlarına büyük ilgi duyan ve en eski me

deniyetlere de Türklerin katkısı ihtimalinin araştırılmasını isteyen 
Atatürk, K.Ö. (Kolomb'dan Önce) Amerika medeniyetleriyle de il-
gilenmişti. Meksika maslahatgüzarı Tahsin Mayatepek, onun isteği 
üzerine o ülkede bazı araştırmalar yapmış ve Türk izleri hakkında 
bir de rapor sunmuş. Bu raporun varlığını pek çok kimse biliyorsa 
da soruşturmalarımıza rağmen kimse nereden bulunabileceğini söy
leyememiştir. Ancak kütüphanemde, 22 Aralık 1938'de Ulus'un bir 
ilavesinde Tahsin Bey'in yazdığı ve o raporun özeti olan bir makalesi 
mevcut tu . 1 2 

(Kolumbus'un 1492'de Amerika kıtasına ayak basmasından ön
ceki Amerika'lar tarihine "Kolumbus-Öncesi" (K.Ö.) diyeceğiz. Her 
ne kadar Beyaz-Avrupalılar, Viking seferleriyle ondan 500 yıl kadar 
önce de Amerika'ya uğramışlarsa da, bunun devamı olmamış, tesiri 
de Kuzey Amerika'nın doğusunda bir iki kıyı bölgesinde pek fark 
edilmeden sönüp gitmiştir. Kolumbus'la ise Amerika'da yeni bir çağ 
başladığından, bu tarihi esas tutacağız: (K.Ö.) ve (K.S.) şeklinde.) 

Bir de, 1938'de Sivas Halkevinde bir konferans veren Kültür 
Direktörü Cemal Gültekin, 2. Türk Tarih Kongresinde "Tahsin 
Ömer" Bey adlı bir inin bir tebliğ okuduğundan bahseder. Bu her
halde Mayatepek'tir. Ancak konferansçının Tahsin Beye atfen nak-

12 U l u s Gaze tes i 
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lettiği Maya kelimelerinin çoğunun uydurma olabileceği şüphesi 
uyanıyor insanda. ' 1 3 

1 Eylül 1937 tarihinde Bükreş'te toplanan 17. Milletlerarası 
Antropoloji ve Prehistuar Kongresinde, Türk Tarih Kurumu Başkanı 
H. R. Tankut "Maya alfabesi ve Mayaların Türk Menşei" adlı bir tebliğ 
okumuş, ilim çevrelerinin ciddiye almadıkları albay Churchward' ın 
hipnotizmacılar yoluyla öğrendiğini iddia ettiği Pasifikte batmış Mu 
kıtasının hayali alfabesini Mayaca ve Türkçe'nin mukayesesi için kul
lanması bir talihsizlik olmuştur. Atatürk'ün beklediği herhalde bu 
çeşit tebliğler değildi. 

Aynı abartma, Türk Dil K u r u m u n u n başına geçen Agop Dilaçar 
adlı Ermeni kökenli vatandaşın yönetimiyle Türkçe'de yapılıyor, di
limiz de kargaşaya geliyordu. Bir ara, Babil kulesinin yükselişini 
du rdu rmak isteyen Babilonyalıların tanrısının işçilerin dillerini bir
birine anlaşılmaz hale sokması gibi, Türklerin de bir nesli diğerini 
anlayamaz hale gelmişti. 

Bu saçmalıklara tepki sert, hatta aşırı derecede oldu. 1950'lerin 
ve '60'ların Türk tarihçileri, gerçek payı olan bazı göç kollarını da 
silip atmış, mesela Sümer' lerin, Etrüsk'lerin ve Çu' larm Türklerle 
bağlantısını şüpheyle karşılayıp derslerinde ve eserlerinde onlardan 
hiç söz e tmez olmuşlardı. 

Kökenimizin soy/ırk bağlantısı da bundan nasibini aldı. Zaten 
Batılı antropologlar meseleyi çıkmaza sokmuşlardı. Büyük çoğun
luğu bizi "Sarı ırk/Mongoloyid" grubuna sokarken, daha yeni antro
pologlar (Topinard, Pittard, Legendre, Montandon , Dixon gibi) bizi 
"Beyaz/Alpin" ırktan sayıyorlardı. Türkiye'de 0 günlerde antropolog 
pek olmadığından bu konuya el atanlar da az oluyordu. Meydan 
tarihçilere ve gazetecilere kalıyordu. Bir de Atatürk'e: o, Türklerin 
yuvarlak kafataslı, sarışınca ve Beyaz ırktan olduklarına inanmıştı 
(isviçreli Pittard'ın araştırmalarını yakından takip ediyordu). Elinde 
an t ropometr ik pergel, Çankaya'ya gelenlerin kafatasını mutlaka 
ölçüyorduk. Okul tarih kitapları da hep buna göre yazılmıştı (ben 
de o devirde okudum) . Atatürk'ün evlatlığı (1960'ların Prof. Dr. 
Afet inan ı ) , isviçre'de doktora yaparken, müracaatı üzerine Sağlık 
Bakanlığı Anadolu'da 64.000 kadın, sonra da erkekler üzerinde tam 

13 T ü r k Dili Belleteni, Şubat 1938. Bu M a y a sözcük le r in in bazıları: Ç a k a l , çe tun (çet in 
a n l a m ı n d a ) ; Kı l ı ç , Koş(k ı ı ş ) , Ç a k ( ç o k ) , Yaş ı l (yeş i l ) , K a a ( k a y a ) . Bun la rdan " K u ş " doğru 
n a k l e d i l m i ş e benz iyo r . Ö t e k i l e r i n d e n e m i n değ i l im , 
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ölçümler almış, özellikler aydınlığa kavuşmuştur . 1 4 

Dincilere gelince, onlar da bir "Yafes" teorisi tut turmuşlardı . 
Hz. Nuh'un oğlu Yafes'in hangi ırktan olduğunu pek söylemiyorlardı 
ama, Ham siyahi, Sam (Arap) siyahımsı olduğuna göre Yafes'in de 
Beyaz olması gerekiyordu (etraflarına baksalar b u n u n zaten aşikar 
o lduğunu görürlerdi) . Peki, Çinlilerin atası k imdi diye ayrıca merak 
edip durmuşumdur . Ya Kızılderililerin? 

Derken ünlü bir tarihçimiz çıktı 1 5 . M e r h u m yazar, Türklerin 
"Aryen" (Ari) ırktan ve Hint-Avrupa dili konuşan Cermenler le aynı 
sarışın-mavi gözlü soydan geldiklerini ispata çalışan iki ciltlik bir 
eser yayınladı. O yıllarda Hitler'in "Aryen'lerinin "üstün ırk" iddiala
rı yaygındı; üstelik Atatürk de sarışın-mavi gözlüydü. 

Böylece, kendi alanında ciddi ve değerli bir tarihçi olan bu zat 
gibi, pek çok kişi, şu veya bu sebepten, ihtisasları olmayan alanlara 
karışmış ve konuyu arap saçına çevirmişlerdir, işte bu karışık d u r u m 
yüzünden, gerçekler biraz olsun aydınlatılmaz ve parçalar yerli yerine 
oturtulmazsa, ne oldukları anlaşılamayan Türklerin Kızılderililerle 
ilişkisi nasıl anlaşılabilir? 1 6 

Eh, mademki Türkiye'de de bu kadar merak var, daha önce bu 
konuyu makale, dizi ve konuşma şeklinde işlediğim halde, bu sefer 
Türkiye'de de enine boyuna kitap olarak sizlere sunmak istedim. 

Belki de "kitap" değil, "kitaplar" demeliydim, çünkü niyetim, bu 
"kuşbakışı" çerçeveli eserden sonra, konunun çok teknik ayrıntıları
na giren birkaç kitap daha yazmak—vaktim ve ö m r ü m elverirse. 

Dünyadaki îlgi Sebepleri: 

Türkiye dışında da Kızılderililer o ldum olası merak konusu ol
muştur. Tarihçilerin Amerika'nın Kolombus-öncesi (K.Ö.) konusuna 
duydukları aşırı ilginin birkaç sebebi vardır. 

Bunların başında Aztek - Maya - Inka medeniyetlerinin alışıl
mışın dışında fevkaledeliği ve özellikleri gelir. Meksika'nınki, ba
taklıkların kurutularak üzerine kurulmuş bir şehre dayanıyordu; 

14 R e c h e r c h e s sur les C a r a c t e r e s a n t h r o p o l o g i q u c s d e s p o p u l a t i o n s de l a Turq ı ı i e , C e n e v r e , 
1939 . 

15 R a h m e t l i n i n başka konu la rdak i ça l ı şma la r ın ı t akd i r e t t i ğ im iç in , o n u n bu po l i t i k -mora l 
gai le l ini ismini v e r m e d e n g e ç i y o r u m . 

16 Bu k ı smı anaha t l a r ıy la I 9 6 6 ' d a Hür r iye t g a z e t e s i n d e b i r diz i o l a r ak y a z m ı ş t ı m . 
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Mayalarınki, cangıllar fethedilerek inşa edilmişti; Inka'larınki geçit 
vermez And dağlarının tepelerinde, bugünkü teknikle bile zor ya
pılabilecek uçurumlara köprü kurmakla oluşturulmuştu. Daha baş
ka sebepler de vardı: M.Ö. 5000 yıl öncesine kadar hesabı yapılmış 
takvimler; hesapta Romalıların bile akıl edemedikleri sıfır'ı kullanış; 
piramitler... ve her tarafta altın, altın... göz kamaştıracak, altın delisi 
Avrupalının hırsını kaynama derecesine getirecek kadar çok altın... 
Şehirleri, Batı Avrupa'nınkilerden daha zengindi ve bir tanesi, hep
sinden daha büyüktü. 

Buna karşılık eski dünyada eski çağlardan beri bilinen bazı tek
nolojiden habersizlik: Amerikada tekerlek (dolayısıyla da araba) bi
linmiyordu (işin garibi Mayaların kuyularından tekerlekli oyuncak 
arabalar çıkarıldı ve tekerlek mefhumunun Mayalarca meçhul olma
dığı, fakat pratik hayatta nedense kullanmadıkları anlaşıldı). 

Demir de bilinmiyordu. Bu koca medeniyetler Tunç çağında 
kalmıştı. En vahim olanı, barutu ve ateşli silahlan bilmiyorlardı. 
Amerikada at da olmadığından süvari kıtaları da yoktu, işte bu ek
sikleri yüzünden başlarına felaket gelecekti. Bir de ilerde ayrıntıla
rıyla anlatacağım takvimleri yüzünden. 

ilginin bir diğer sebebi de Kızılderililerin eski dünyadaki ırklara 
benzemeyişleriydi. Ten renkleri bakır gibi, erkeklerin yüzleri de tam 
köseydi. Yani sakal ve bıyıkları çıkmıyordu. Yepyeni bir tetkik sahası 
açılmıştı: Folklorculara, tarihçilere, dilcilere, antropologlara... 

Beyazların saldırısına ilk şaşkınlıktan sonra yiğitçe karşı koyuş-
ları, hiç görmedikleri atı çalıp az zamanda dünyanın en yaman süva
rileri oluşları, 19. ve 20. yüzyılda hâlâ okla avlanmaları ve savaşmala
rı, romancıların ve Holivut'un konu edinmesiyle herkesin merakını 
kazanmasına ek nedenler oldu. 

Tarihçilerin ilgisini çeken bir başka konu da, Meksika, Orta ve 
Güney Amerika yerlileri arasında söylenen, yazılan, çizilen ve taşlara 
kazılan "Güneş Tanrısının oğlu" efsaneleri olmuştur. Bunlar kâh tanrı, 
kâh evliya ya da "pîr" şeklinde tasvir edilmektedir, kâh tektirler, kâh 
kızıl derili değil, beyaz tenliydiler; köse değil, gür sakal ve bıyıklıydılar; 
yerlilerde onların gelişine kadar bilinmeyen din, kültür ve medeniyet 
unsurlarının sahibiydiler. Toltek -Aztek'lerce "Ketzal Koatl" ("Tüylü 
Yılan"), Mayalarca "Kukul Han" (veya Ku-kulkan), Inkalar arasında 
ise "Ir-Ak-Koca" (veya Vir-ak-Koja) diye biliniyorlardı. 
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Kimdi bunlar? Neyin nesiydiler? Nereden geliyorlardı? Araştıran 
araştırmayan bir şeyler yazdı veya uydurdu. 



TÜRKLERİN KIZILDERİLERLE İLİŞKİSİ 
LEHTE - ALEYHTE TARTIŞMALAR 

"Türk iye" Gaze tes inden b i r al ınt ı 

Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan: 

"Amerika'ya göçen Türkler Meksika'ya kadar inmişlerdir" 

• Prof. Dr. Türkkan, araştırmacı-yazar Ethel Stewart'ın bazı gö
rüşlerinde haklı olduğunu, bazı görüşlerinde ise yanıldığını belirte
rek, "Amerika'da yaşayan Kızılderililerin Orta Asya'dan giden Türkler 
olduğu doğrudur . Birçok kaynak da bunu ispat ediyor" dedi. 

İSTANBUL- Amerikal ı araştırmacı yazar Ethel Stewart'ın yaz
dığı "Dene Ve Na-Dene Göçü, Cengiz Han'dan Amerika'ya Kaçış" 
adlı araşt ı rma kitabı hakkında görüşlerini açıklayan, Prof. Dr. Reha 
Oğuz Türkkan, Ethel Stewart'ın birkaç yıl önce İstanbul'da konferans 
verdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu. 

"Dena Ve Na-Dene konusunda, yazarın bir konferansını dinle
mişt im. Yalnız yazarın, burada bazı konularda yanılmaları var. Bunu 
kendisine o zaman aktarmışt ım. Ama doğru noktalan yakalamış du
rumda . Bize göre Türklerin Amerika'ya göçleri çok farklı zamanlarda 
gerçekleşmiştir. Bunlar sırasıyla; Asya Kızılderililer dediğimiz M. 17 
ile, 20 bin sene önceleri Alaska'da Bering Boğazını geçerek Amerika'ya 
geçmişler. Bunlarla bizim uzaktan bir akrabalığımız var. İkincisi, Türk 
dediğimiz, insanlar ise Asya'daki Kızılderililerle Ural Dağlar ından 
doğuya giden bir Alp ırkıdır. Üçüncüsü, M.Ö. 1200 senesinde Ön-
Türk dediğimiz kişilerin bir kolu, gemilerle Meksika'ya kadar giderek 



orada "Ölmek Medeniyeti 'ni kurmuşlardır. Ondan sonra Amerikada 
kurulan Aztek, înka Medeniyetleri hep Ölmek Medeniyetinden oluş
muştur. Diğer bir göç ise Hunlar devrinde gerçekleşmiştir. M.Ö. 300 
yılında, Türk dediğimiz insanlar Amerika'ya gelerek Meksika'ya kadar 
inmişlerdir. Bunların pek çoğunun izleri bugün hâlâ mevcuttur. Bir de 
yazarın bahsettiği Cengiz Han zamanında Moğollarla Türklerin bera
ber ve ayrı ayrı Amerika'ya gittikleri sabittir." 

Kızılderililer konusunda "düşmanımın" soytarıca reklâm edilişi beni 
de şaşırtmıştır (Cumhuriyet 22 Ocak 2007) 

Bir İleri Bir Geri Adım Atan Biri 

ö n c e bir "tenakuz" (birbirini tutmayış) hikayesiyle başlayalım 
yeni ilâvelerime. 



Kitabımın evvelki baskılarında, "Son Birkaç Not" bö lümünde , 
şairlik taslayan bir zatın Kızılderililerin Türklerle akrabalıkları tezi
me de ilişmesinden sözetmiştim. Adı Sunay Akındı ve "Kızkulesinde 
Kızılderili" kitapçığından birkaç alıntı yapmışt ım. Hatta "ilginç" di
yerek yaşadıklarına bir sahife kadar da yer vermişt im. Akın o kitap
çığında ben im iddiamı biraz şüpheli ifadelerle karşılamış, sonunda 
akrabalığı lütfen kabul edip "mühimsenecek bir şey değil" diyerek 
bağlamıştı. 

Tuhaf tesadüf, birkaç yıl sonra Cüneyt Özdemir CNN-Türk ' teki 
programına Kızılderililer konusuna dair benimle röportaj yapmak 
için davet edince karşımda Sunay Akın ı da bu ldum! Evvelce yaz
dıklarını u n u t m u ş olacak, bu sefer Kızılderililerin Türklerle ilişkisini 
toptan inkâr ediyordu! İnsan fikir değiştirebilir, olabilir, ama beni 
sinirlendiren, konuşma sırası bitip de ben söz alınca kabaca sözümü 
kesişi ve nu tuk atmaya kalkışmasıydı. Cüneyt de onu susturamayın-
ca birden masaya bir yumruk indirdim, şaşırıp sustu. Ve seyirciler 
1960'larda Amerikada, Barry Farber ' in TV programında Kıbrıs Rum 
delegesi Rosidis'in de aynı saygısızlığı yapıp sıra bendeyken sözü
mü kesip durunca masaya vurduğumu, aramızdaki bardaktan suyu 
fışkırıp Rosidis'in suratını ıslatınca ancak susturabildiğimi anlattım. 
"Sunay Bey, dua edin aramızda su bardağı yok" deyince Cüneyt gül
dü. Ben de daha rahat bir şekilde en son DNA araştırmalarının akra
balıkları nasıl kanıtladığını anlatabildim. 

Bir Doçentin Tenkitleri 

Gene o tarihlerde Aksiyon dergisinde (22 Ocak 2000 tarihli 
sayısında), Doçent Dr. Engin Beksaç'ın kitaplarından sözedilerek 
"Kızılderililer Türk Değil!" koca başlıklı bir makale çıktı. Sonra da 
"Kızılderili konusu=Oğuz Türkan" kanaati yaygın galiba ki, ne der
siniz?' şeklinde telefonlar geldi. "Ellerinizden öper cevabınızı bekle
riz" diye bana bir not ulaştırdılar. 

Aksiyona da, Orkun dergisine de (Nisan 2000'de) iddialara ce
vap veren makalemi yollarken, en başta Kızılderililerin Türk oldu
ğunu iddia etmediğimi, ancak Macarlar gibi, Moğollar gibi akraba 
olduklarını savunduğumu belirtt im. 



Eksik Araştırma Huyu 

Önce defalarca belirttiğim bir hayretimi tekrarlayarak başlayaca
ğım. Bizde "araştırmacıların" çoğu, araştırdıkları konuyu iyi araştırma
dan, kaynakların çoğunu görmeden kaleme sarılıyorlar. Meselâ doçent 
dostumuz, makaleye göre, "yıllardır Kızılderilileri araştırmış, pek çok 
kitap ve makale yazmış bu konuda." Fakat ne Dumesnil ' in (bu Fransız 
oryantalistin adını da yanlış olarak hep "Dumuzi" şeklinde yazıyor) 
Kızılderililerdeki 300'e yakın Türkçe kelimeyi tesbit ettiği "Journal 
Asiatic'deki araştırmasını görmüş, ne Philadelphia Üniversitesinde 
öğretim üyeliği yapmış olan Prof. Nedim Tuna'nın yazılarının farkın
da, ne kilim motiflerinden çok güzel bir mukayesesini yapan Fatma 
Pamir'in 1964de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin "Akademi" 
dergisindeki resimli incelemesinden haberdar, ne de -hadi bu kaynak 
kervanına kendimi de katayım- 5. baskısı yeni çıkan, fakat ilki 1999da 
basılan "Kızılderililer ve Türkler" kitabımdan (E Yayınları)." 

Doçent ' in kitaplarını bulamadığım halde benim kitabımı hiç 
görmediğini nasıl bildim, biliyor musunuz? Çünkü onu okumuş ol
saydı, tezlerinin yanlışlığının, delillerini (kanıtlarını) orada apaçık 
görür, o şekilde yazmazdı. 

Bu konuda kesin konuşma cesaretimi çok eskilere varan çalış
malardan alıyorum. 

1940'lardan beri (60 yıldır), önce Fransızca olarak La 
Republicjuede çıkan yazılarımla, sonra Amerikada yayınlanan "One 
Amerika" kitabımdaki tezlerimle (1954) ve gerek dış ülkelerde, ge
rekse Türkiyede Kızılderililer hakkındaki pek çok yazılarımla -ve 
hem ABDde, hem de Meksikada Kızılderililer arasında bu lunarak-
onların Türklerle olan benzerliklerini belirledim 
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Benzerlikler Nedir, Neyi Kanıtlar? 

Önce hemen şunu belirteyim. Ben Kızılderililerin Türk ol
duklarını iddia e tmiyorum. Birçok yazıma "Kızılderililer Türk de
ğildir" diye başlamışımdır. Aksiyondaki makalenin başlığı gibi! 
Peki öyleyse sayın doçentle ihtilaf konumuz ne? Önce mutabakat . 
Millî-ırkî kimlik, fertlerdeki "aynı anne-babadan doğmuş olmak" 
şartıyla belirlenir. Yani Kızılderililer, Özbeklerden, Kazaklardan, 
Azerbaycanlı lardan. . . vb. farklı olarak, bizimle aynı atadan gelme 
değildirler. Daha çok Macarlar gibi, "amcaoğlu" durumundad ı r l a r 
(zaten hep o tabiri kul lanıyorum. Orkun 'un Nisan 1998 sayısında da 
"Amcaoğulları Kızılderililer") Arjantin'de Lappata Üniv. Araştırıcıları 
ve ABDde Kansas Enst i tüsünden A. Bergen, Doğu Asya'da Yenisey 
ve Altaylarcîaki Türklerin kromozomlar ındaki (Y) özelliğinin bütün 
Kızılderililerdekinin aynı o lduğunu bulmuşlardır" 

Kızılderilerin bizimle (yani Türklerle) ilişkisi iki türlü olmuştur. 
Birincisi 9-10 bin yıl öncesindeki "Türk" insanının doğusuyla ilgili biz, 
Batıdan (Ural Dağlarından) Aral gölü taraflarına göçen Alpin ırkın
dan bir kolla. Sibirya'dan ve Altaylardan aynı bölgeye göçen Kızılderili 
(Amerine!) ırkının koluyla "evlenmeleri" sonunda doğmuşuz, onun için 
Kızılderililere Türkler "Kuzen (yeğen)" şeklinde akrabadırlar." 

İkinci ilişki, doğrudan doğruya "Türk" kimliğiyle birkaç defa 
Kızılderililerin arasına kat ı lmamız olayıdır. 

Uzun zamandır akla bile gelmedi ama - b e n bile 1969da 
Meksika'nın Etnografya Müzesi'ne gidip de "Ölmek" uygarlığının 
heykelciklerini görünceye kadar bu yollu ilişkiyi d ü ş ü n m e m i ş t i m -
fakat o Ölmek eseriyle İtalya'da gördüğüm Etrüsk heykelcikleri ara
sında, aynı atölyede çıkmış kadar bir benzerlik vardır! Bir ikisinde 
değil, raf raf sergilenen hepsinde (ardından yan odada bir de bütün 



bir duvarı kaplayan taşa kazılmış "12 Hayvanlı Türk Takvimi" ni gö
rünce neşeme diyecek yoktu!" Ama bu, birincisinden daha başka bir 
temasımızın ürünüydü, ona da geleceğim) 1969da Olmek-Etrüsk 
bağlantısını Roma Üniversi tesinden Prof. Baltone de yazmıştır. 

Olmek-Etrüsk bağlantısı aklını hemen Norveçli arkeolog Thor 
Hyerdahl ' ın "Ra I" ve Ra II" sallarıyla kanıtlamaya çalıştığı tezin bu 
"va ryan t ı n ın daha makul olabileceği fikrini getirdi. Daha önce "Kon-
Tiki" macerasıyla ün kazanan Hyerdahl, Mısırlıların M.Ö. 1200'ler-
de Cebelitarık'ı aşıp Atlas Okyanusu yoluyla (bir akıntının yardımıy
la) Meksika'nın Vera Cruz körfezine ulaştıklarını ve Kolomb öncesi 
Kızılderili medeniyetlerini (özellikler İNKA uygarlığını) başlattıkla
rını tam da o sırada ileri sürüyordu, ilkel bir sal yapıp Meksika'ya 
kadar bizzat gitmişti. (Ra I batınca ikincisi inşa etmişti) ve böylelikle 
tezini kanıtladığını söylüyordu. 

Evet, bir şeyi kanıtlamıştı. M.Ö. 1000'ler gibi eski bir çağda bile 
Akdeniz'den ve Atlas Okyanusundan deniz yoluyla Amerika'ya ka
dar gidebilmek m ü m k ü n d ü . 

Kanıtlamadığı öteki konuyu 1970de Paris'te tanıştığımızda tar
tıştık. Mısırlıların öyle tekneler yaptıklarını biliyorduk ama bir tek bu 
delil sayılmazdı. Inka, Ölmek ve diğer Kızılderililerde hiç "Mısırca" 
sözcüğü rastlanmış mıydı? Hayır. O devir Mısırlılarının şaşmaz an
tropolojik yapıları siyah saçlarıydı. Oysa, bizzat Hyerdahl ' ın daha 
önce (1952, XXXV ve XXXVI) da yayınladığı "Indians in the Pacific" 
deki Inka öncesi krallarına ait saç kalıntılarının renkli fotoğrafların
da bunların çoğu Mısırlılarda hiç görülmeyen "kahverengi 'nde idi. 
Destanlarında, işleme motif lerinde. . . vb. Hiçbir Mısırlıhk izine rast
lanmıyordu. Oysa Kızılderililerin dilinde 300'den fazla, çok aşikâr 
Türkçe kelime vardı; Türklerde siyah saçla birlikte kahverengi saç da 
vardı; motiflerde, destanlarda hele Inka ' lann "Kapak-tokon" efsane
sinde Türk sembolleri çoktu. 

Norveçli arkeologun Türkoloji bilgisi olmadığı için hayret
le dinlemişti. Bir tek itirazı Mısır-Maya-Aztek piramitlerinin ben
zerliği noktasında olmuştu. Ama, demişt im. Kızılderililerin yaptığı 
ehramlar, Mısırlılarınkinden çok, Sümerlerin "zigurat"larına benzi
yor. Sümerler de Türk kökenli (Etrüskler de) ve herhalde RA II gibi 
Atlas Okyanusundan Meksika'ya gidenler de Mısırlılar değil, bunlar 
Etrüsklerdir. 



Norveçli arkeolog, "Araştırmaya değer ama benim alanıma gir
mez" deyip kur tulmuştu. Bu tartışmayı ona bilahare mektupla ilet
miş, Nevv York'ta verdiğim konferans dolayısıyla da N. Y. Times'in 
Bilim eki 1963'te bir harita yayınlayıp, Kolomb-öncesi Amerika'ya 
gelen "diğer" kavimler içinde en eskisinin Türkler o lduğunu belirt
mişti." 

İşte, "Türk" kimliğimizle Kızılderililerle en eski temasımız, 
Mısırlı tarihlerin "başı tüylü korkunç Turska korsanları" dedikleri E-
Trüsklerin bir kolu yoluyla olmuştur. Daha sonra, Hun Türklerinin 
de tıpkı en eski Kızılderililer gibi, Bering Boğazı yoluyla geçmiş ola
caklarını sanıyorum, çünkü Kızılderililerdeki bazı Türkçe kelimeler 
daha yakın zamanlardaki lehçelerimize ait 12 Hayvanlı Takvim de 
herhalde o göçün yadigârı. 
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Böylelikle, Doçent Beksaç'ın teziyle iştirak ve muhalefet noktala
rımız belli oldu sanırım. Asya'dan (Sibirya dolaylarından) Amerika'ya 
12 bin-16 bin yıl önce geçmiş olan "yerli" Kızılderilerin Asya'da geri 
kalanlarıyla, Alpin soylular 2 defa karışmış, bi r inden "Ön-Türkler" 
(Sümerler ve Türkler), öteki seferinden de "İlk-Türkler" (Hunlar) 
doğmuştur. 

Daha sonraları tarihî devirlerde, bir keresinde Akdeniz-Atlas 
Okyanusu, öteki sefer de Bering Boğazı yoluyla, bu sefer "Türk" kim
liğimizle Amerika'ya geçmiş, "amcaoğullarımız" yerlilerle ortaklaşa 
medeniyetler kurmuşuz. 



İrili Ufaklı Yanlışlıklar 

Bunların dışında yazıda, imlâ hatalarından tarih ve sanata va
rıncaya kadar birçok yanlışlıklar gözüme çarptı. Yer yetmeyeceği için 
sadece birkaçına işaret edip geçeceğim: 

• Antropolog Hrdlicka ("Hirdrehka" değil), Heine Gergell'in te
ziyle "uyuşuyor" cümlesi yanlış, çünkü bizzat aynı paragraf
ta, birinin Doğu Asya, diğerinin bunun kuzeyinden, Bering 
Boğazından göç yolunu savunduğu anlatılıyor. Ama, zor yol
lar da olsa, ikisi de doğru. Doğu Asyadan ve Pasifik'ten Güney 
Amerika'ya da göçlerin gittiği sabit. 

• Paul Hille'nin "Okyanus kökenli insanların Amerika'ya göçtü
ğü" cümlesi de eksik: hangi okyanus? 

• Yazıda, arkadaşımız Prof. Orhan Türkdoğan'ın "Na-Dene" 
Kızılderililerin dilinin Türkçe olduğu tezi zikrediliyor, bu bana se
neler önce İstanbul'da bir konferans veren Kanadalı bir profesör ha
nımın iddiasını hatırlattı (galiba adı Stewart idi.) O zaman da kalkıp 
uyarmıştım. Örnek gösterilen kelimeler Türkçe değil Moğolcaydı. 
Olsa olsa "Ural-Altay dillerinden" demek daha doğru olurdu. 

Bu da gösteriyor ki Amerika'ya Kolomb'dan önce Türklerden 
başka pek çok kavim göçmüştür. Finikelilerden, Japonlardan tutun, 
Vikinglere kadar". Bunu inkâr etmiyor, "Sade Türkler gitti oraya" de
miyoruz. Ancak ötekilerin, o da güçbelâ bulunan bir iki ufak izden 
başka etkileri olmamıştır". Ama Türkler yüzlerce kelime, destan, ge
lenek, kültür ve medeniyet unsurlarıyla mühürlerini basmışlardır. 

• Doçent imize göre Türkçe kökenli birkaç kelimenin var olu
şu bir şey ispat e tmezmiş. Türkçede de yabancı sözcükler yok 
muymuş? Ne kadar gayrı-ilmî bir yaklaşım ve mantık: Komşu 
milletler birbirlerinden birçok kelime ve kültür unsurları tabiî 
ki alırlar. Ama binlerce yıl öncesine dayanan ve şimdi dünya
nın öbür ucunda olan bir kavimde "birkaç" değil, yüzlerce aynı 
kelime bulunuşu da bu, o iki kavmin temas hâlinde olmuş ol
duklar ının kesin kanıtıdır. Belki ırk bağını göstermez ama - b u 
farkı zaten be l i r t t imdi - Türklerin oraya gidip yerlilerle içli dışlı 
olduklarının gösterir. Çok eski Türkçe sözler ise ("Hava" ve "Su" 
gibi-Çuvaşça kökenleriyle) soy akrabalığına da işaret eder. Rus 
genetikçisinin DNA'li ispatı da bunu destekler. 
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Hele aynı mânâya gelen çift kelimelerinin bulunuşu: "Havasu", 
"Akkapına", "Çapultepek" gibi. . . İsveçli Swadesh'in lengüistik kuralı
na göre tesadüf ihtimalini milyonda bire indirir. 

• Sayın doçent öteki kültür unsurlar ındaki benzerlikleri de tesa
düfe bağlıyor: böyle benzerlikler dünyanın her yerinde olabi
lirmiş! Gel de "Ergenekon" destanının, "Yaratılış Efsanesinin" 
nerdeyse kelimesi kelimesine benzerliğini tesadüfe ver! Ya da 
12 Hayvanlı Toltek-Aztek takviminin, Amer ikada bulunma
yan 4 hayvan yerini boş bırakıp, aynı sırayla gidişini "olur böyle 
şeyler"le geçiştir! 

• En son, kilim desenlerinin benzerliği; 19 yy daki dokumacı
lar tarafından Kızılderililere verdiği, "eski dönemlere ait bulgu 
olmadığını" iddia ediyor Beksaç Bey! El İnsaf!—hatta duvar 
motifleri vardır ve bunlar bizim Yörük kilimlerinin aynısıdır! 
Kızılderili sanatına ait yayınlanmış yüzlerce resimli eseri karış
t ı rmak yeter (benim kitabıma da lütfeder bakarlarsa bu resimler, 
eski tarihleriyle birlikte, orada var). 

Bu tenkit yazımı burada üzüntüyle noktal ıyorum, çünkü dik
katsiz "araştırmalar" yüzünden çok vaktimi aldı. Sizin de. 





Yazıdan birkaç bölüm: 

"Yıllardır konut ipuçları birikiyor ve artık şimdi bunlar her iki 
kül türü de bağlayan geniş temelli bir teori haline getirilebiliyor. Dr. 
Arslan'ın belirttiği gibi, beden yapısı, tarihî ve geleneksel kanıtlar 
inkâr edilemez bir beraberlik gösteriyor. 

"New Mexico'daki Natural History müzesinde eski Kızılderili 
âlet - edevat bugün hâlâ Türkiyede Yakın Doğuda rastlananlara ay
nen benziyor. 

"Kızılderililer hâlâ şamanist din âdetlerini uyguluyorlar. Orta 
Asya halkları da böyle bir süreçten geçmişlerdi. Dr. Arslan Orta Asya 
Şamanizminin izlerinin hâlâ Amerika yerlilerinde görüldüğünü be
lirtiyor. 

"Amerikan Cheyenne kabilesinin Yaratılış efsanesiyle Orta Asya, 
Altay ve Gök Türk efsaneleri şaşılacak benzerlikler arzediyor. 

"Bu benzerliklerin etkisiyle şimdi Türk boylarının Amerika'ya 
nasıl ulaştıkları suali soruluyor. Or ta Asyalı Türk boylarının Aleut 
adaları yoluyla Batı Alaska'ya vardıklarına inanılıyor. Dr. Aslan'a 
göre, bugün Kaliforniya sahillerinde yaşayah Pala aşireti Bering bo
ğazını ilk geçenler olmuş: Efsanelerine göre ataları çok eskiden, gü
neşin battığı bir yerden göçerek gelmişler." 

Bir Başka Doçen t Tez Lehine 

New York'ta bir Türk doçent: Dr. Ahmet Ali Arslan. "Garip 
Kafkaslı" imzasıyla yazıyor. 

Adlarını uzun uzadıya veriyorum, çünkü âdetimdir, birisinin 
araşt ırmasından veya kitabından alıntılar yapacaksam, mutlaka ad
larını ve yazılarını kaynak gösteririni: 

Dr. Arslan'ın araştırmaları, ilk duyduğum sırada yayımlanmamış 
olduğu için, New York'ta İngilizce çıkan "The Turkish Times" gaze
tesinin 15 Mart 1993'de Çiğdem Öktem'in makalesine dayanarak bu
rada söz edeceğim (ve gene, yazıda belirtilen tesbitleri 1954'ten beri 
İngilizce olarak yayınladığım halde ben im çalışmalarımdan bahis 
yok. Bu kitabın önceki baskılarında da bir ressamın "Tunç Derililer" 
adıyla yazdığı kitabına benim yazılarımdan 40 küsur sahife alıntı 



yaptığı halde kaynağını göstermeyişini ayıplamışt ım) 1 7 

Neyse, Garipkafkaslı'nın Çiğdem ök tem' in makalesine göre, 
benden olan ve olmayan ilginç benzerlikler şöyle: 

Yazının başlığı kesin 

Rahmetli bir araşt ırmacının kitabı (hangisi?) 

Bu yaz (yani 2007de), Amer ikadan Türkiye'ye Bodrum'a gelen 
rahmetli bir dos tumun oğluyla sohbet ediyorduk: diplomat Haluk 
Özbudun 'un oğlu Cem. Benim Kızılderililer merakımı biliyor. Bir 
iki yıl önce okuduğu bir kitaptan söz etti ve kitabın yeni baskısında 
mutlaka onun görüşlerine de yer vermemi tavsiye etti. 

Hemen kalemimi çıkardım (zaten hep boynumda asılı duran bir 
tane vardır), bekledim. 

Cem araştırmacının adını hatırladı: Profesör Güntekin Caymaz. 
Çin'e kadar gidip araştırmış, Kızılderililerle Türklerin ilişkisini 
yazmış ve geçen yıl vefat etmiş. Cem kitabın adını hatırlayanladır, 
Amerika'ya döndüğünde bulup bana bildireceğine söz verdi. 

Sonra aklıma geldi. Benim kitabın 22. Sahifesinde (E yayınları, 
4. Baskı), Sivas Halkevi Kültür M ü d ü r ü "Cemal Gültekin" adlı biri
nin konferansından sözetmişim. 2. Tarih Kongresinde tebliğ veren 
Tahsin Ö m e r Bey adında birinci (Meksika Büyük Elçimiz Tahsin 
Mayatepek olsa gerek), Maya Kızılderililerin dilindeki Türkçe söz
lerden örnek verdiğini söyleyip birkaçını nakletmiş. Eğer Cemal 
Gültekin, "Gültekin Caymaz 'sa demek birinin sözünü ettiği araştır
maları sonra yapmış ve kitabını yazmış. Cem o kitabın adını bu bas
kısını yayına girmeden önce bana iletirse bahsedeceğim. 

40.000 Yıl Önceden Bugünlere Kızılderililer 

Bir iddiaya göre 50 bin yıl önceden beri Amerikalara insan ayak 
basmış! 

Kimmiş bunlar? 

Türklerle ilgileri var mıydı? 

17 Bu etik a y ı b ı n a m a a l e s e f çok r a s t l a d ı m . Ü n l ü bir dok to r ve şair a rkadaş ın ı da, 1942 'de 
ç ıkan "Kız ı l F a a l i y e t " k i t a b ı n d a n 2 0 - 3 0 sab i t ey i 1970 ' l e rde aynen kendi k i tabına k a y n a k 
g ö s t e r m e d e n a lmış t ı . Y ü z l e ş t i r d i ğ i n d e , " A a ! Adın ı y a z m a y ı u n u t m u ş t u m " maze re t in i 
Söy ley ince , " B u l âdes o y u n u m u ? M a ş a l l a h " d e m i ş t i m . 
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Önce boş konuşmayalım. Türk insanının doğuşu ancak 7000-
9000 yıllık. 

Amerika kıtasına en eski ayak basışımız -o terim doğruy
sa - Etrükslerin bir kolu olan Olmak /Olmek le r in deniz yoluyla 
Meksika körfezine (Vera Cruz'a), M.Ö. 1200'lerde çıkışlarına rastlar. 
Daha sonraki Behring Boğazı yoluyla Alaskadan girişlerimiz herhal
de M.Ö. 300'lerden sonradır. Bizden önce çeşitli yollarla Amerika 
kıtasına giren ırklar oluşmuştur; bunların karışmasından doğan 
'Amerikan Yerlilerine" (Kızılderililere) sonradan biz de katıldık, ka
rıştık ve bugünlere vardık. 

Kızılderililerin soyca oluşmasına yakından bir bakalım: 

İnsanoğlunun yeryüzüne yayılışı, bilim dünyasında yaygın bir 
konuya göre, 150.000 yıl kadar önce Afrika'da başlamıştır. "Şimdiki 
İnsanoğlu" anlamında "Homo Sapiens" mahlûkları . Maymunlara 
bir bakıma daha yakın olan "Neandertal"lerden farklı—ama M.Ö. 
40.000'lere kadar Avrupa'da ve Orta Doğu'ya aynı anda varmışlar ve 
galiba Neandertallerin kökünü "bizimkiler" kuru tmuş . 

"Afrika'dan Yayılış" tarihini bi l imadamlarının hepsi kabul etmi
yor ve Asya-merkezli göçleri ileri sürenler de var. Ama Amerika'yla 
Avustralya önceleri "insansız" iki kıtaymış ve ancak 50 bin yıl önce
leri göçler başlamış. 

Amerika'ya ilk ayak basanlar, giderek kanıtlandığına göre, bu
günkü Kızılderililere veya "Moğolumsu" ırklara hiç benzemiyor. 

Bunu Brezilya'nın Sao-Paulo Üniversitesinin arkeologu Prof. 
Walter Neves, Güney Brezilya'da yaptığı kazılarla ispatladı: Bulduğu 
8900-11.600 yıllık 50 kafatası ve Amerika'nın en eski iskeleti olan 
13.500 yıllık bir kadın fosili, şimdiki Amerikan yerlilerine de, Asya 
ırklarına da hiç benzemiyorlar; daha çok Avustralyalılara (biraz da 
Afrikalı zencilere) ait tipteler. 1 8 

18 Scientif ie A m e r i c a n , Eylül 2 0 0 0 . 
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Şimdiye kadar Amerikalara sadece Bering Boğazı yoluyla 
12.000-16.000 yıl önce göçlerin başladığı zannediliyor ve "Clovis" 
denilen taş mızrak uçları fosilleriyle bunu destekliyorlardı. Oysa 
San Antonio/Teksas ve Sunory Üniversitelerinden genetik uzmanla
rı (Prof T. Shurr ve D. Wallace); Kızılderililerin DNA'larmı bugünkü 
Sibiryalı yerlilerinkiyle karşılaştırmış ve bunlardan Amerika'ya gö
çenlerin en az 30.000 yıl önce Sibirya'dan yola çıkmış olabileceklerini 
kanıtlamışlar. Bunlara "Moğolumsu" tipler diyorlar. Bence, "Moğol" 
tabiri yanlış: Moğolların da, Türklerin de bir koldan akraba oldukları 
bu ana vaka "Amerindianlar" demek daha doğru olur. 

Bu tipin fosillerine Güney Amerikada 9.000 yıl önce rastlanıyor. 
Yani kazılar eski tezleri altüst ediyor. Şu eski "Clovis" tiplerine 18.000 
yıl önce de rastlanıyor, hatta "Clovis"ten önce yerleşimler de orta
ya çıkarılıyor. Mesela, Avrupada "Yontma Taş"ın "Solutrsan" tekniği 
(16.000-24.000 yıl önce) Kuzey Amerikada benzerine rastlanıyor. 

Artık 30.000-40.000 yıllardan söz ediliyor ve Güney Amerika'nın 
güney ucu Monte Verde kazılan tarih / sayılarını değiştiriyor" (bun
ları en iyi özetleyen yeni bir araştırma: 

"The Settlement of the Americans" — "Amerikalara yerleşim
ler", A. Dillehay, Basic Books, 2000). 

*** 

Kazılardan bulunanlara tarih biçilirken, bilim dünyası uzun za
mandı r "Radiokarbon 14" yöntemine bel bağlamıştı. Son zamanlar-
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Aslında Amerika'ya Göçler konusu çözüldüğünden daha da ka
rışık, 

Yakın zamana kadar hep "Sibirya'dan, Kuzeyden Bering Boğazı 
yoluyla Alaska'ya, oradan da iki buzul arası geçitten geçip Güney 
Amerika'ya göç yolu" teorisi galipti. Ama şimdi başka iddialar da 
var: Deniz yoluyla Asya'dan, Polinezya'dan, Avustralya'dan, 15-30 
kişilik küçük gruplar halinde Amerika'ya ulaşanlar olmuştur deni
yor. "Avustralya'ya Asya'dan 40.000 yıl önce nasıl geldiler? Kayıkla. 
Amerika'ya da gelmiş olabilirler" deniyor. 

En iyisi, bu göç yolları teorilerinin haritasını çizip görelim: 

OLMEK'LERİN (OLMAKLARIN) 
SIRRI ÇÖZÜLÜYOR MU? 

Ben epeydir çözdüğüme inanıyor, terimi 1954'den beri 
Amerika'da yapılan ingilizce, 1970'lerden sonra da Türkçe makale ve 
kitaplarımda (bu kitabın 1999 ilk baskısından itibaren de) tekrarla
yıp duruyordum. (İngilizce ve Türkçe konferanslarımda da). 

19 Bir e l emen t in " i z o t o p u " , a tom ç e k i r d e ğ i n d e aynı " p r o t o n " , takat faklı " n ö t r o n " say ı s ına 
sahiptir . 
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da bunun da eleştirisi yapıldı ve Karbon 14'le 12'nin karıştırıldığı, 
yanlış rakamlar elde edildiği ileri sürüldü. Bir iki kelimeyle", faydalı 
olur ümidiyle, Sorbounedaki tahlil inden beri tartışılmasına tanık ol
duğum bu konuyu özetleyeyim: 

Her canlı karbonu alıp verir—bunu izotopları 1 ' da yapar. Karbon 
14 ve 12. Bir canlı canlıyken, hücrelerindeki karbon 14 ve 12 oran lan 
o anda nefes aldığı havadaki nisbeti yansıtır. Ama ölünce iş değişir: 
Radyoaktif olan Karbon 14 çürür, 12 ise yokolmaz. İşte bu iki ayar 
hesabıyla bir "eşyanın"-kemik, k ö m ü r - odun ateşi artığı—yanlış 
kullananlar yanlış "takvim"ler ortaya atmışlardır. İşte fark tablosu: 



Tezim şuydu: Amerika'nın Avrupalılar gelmeden önce büyük 
uygarlıkları ve devletlerin, kökeninin hepsinin de başlangıç tarih
leri Milâddan sonra olan Maya-Toltek-Aztek ve İnka'larda değil, 
Ö lmek le rde aramalıdır. Şu eski yazıyı, matematiği, astronomi bilgi
sini, piramit inşaatını Amerika kıtasından onlar başlatmıştır. 

Dayanağım, asıl adı Ölmek ve Ulmak olan Ölmekle r in Vera 
Cruz'da ortaya çıkışlarının M.Ö. 1200-1100'lere rastlaması, diğer 
Amerikan uygarlıklarından bin küsur yıl daha eski kökü oluşu, on
larda görülen pek çok kültür özelliklerinin izinin en eski Ölmek ka
lıntılarında görülüşüydü. 

Beni en heyecanladıran da, Meksika'ya 1969'da ziyaretim sı
rasında gezdiğim Antropoloji-Arkeoloji-Etnoğrafya Müzesinin 
"Ölmekler" bö lümünde vitrin arkasından bakan heykelciklerdi, (bu 
kitapta resimlerini görebilirsiniz) Bunlar, Floransa'da "Etrüskler" 
müzesinde seyrettiğim heykelciklerin—abartmadan söylüyorum 
tıpatıp benzerleriydi! Sanki aynı atölyeden çıkmışlar gibi! Etrüsk 
(Tersk/Turska) heykelcikleriyle Olmek'lerinki! 

Tarihler de uyuyor: M.Ö. 1200-1000 sıraları. Ve Mısırlıların 
gene o tarihlerde kıyılarını yağma ederek batıya doğru yol alan, başı 
kuştüylü süslü "Turska" deniz korsanları—sonralarından haber yok: 
bir kolları İtalya'ya çıkmışsa, öteki kol, Cebelitarık'ın dışına çıkın
ca akıntıya kapılıp Amerika'ya, Vera Cruz Körfezine varmış olamaz 
mıydı? Atlas Okyanusunda öyle bir akıntının varlığı kanıt lanmıştı ve 
Norveçli arkeolog, 1969'da Ra II salını o akıntıya salıp, Amerika'da 
aynı yere varmamış mıydı? Ve en çok "sakallı" tipli heykeller 
Ölmeklere ait değil miydi? 

Bunları yazıyor ve söylüyordum ama, itiraz edenler, Olmek'lerin 
yazısı olmayışını, bulunan tabletlerdeki işaretlerin yazı değil süs veya 
başka şeyler oldukları, Yazısız uygarlık öncülüğü olamayacağını id
dia edip dikkatleri gene Maya-Aztek devletlerine çeviriyorlardı. 

2006 yılında iş değişti. Ünlü Science (Bilim) dergisinde bir araş
t ı rma ve Associated Press'in 16 Eylül 2006 tarihli haberi, 2002'de 
Ölmek ülkesinde -Vera Cruz 'da- bulunan Silindir biçimli taşa ka
zılmış işaretlerin gerçek yazı olduğunu ve yıllar süren inceleme so
nunda, M.Ö. 650 yılına ait olup Amerika'nın en eski yazıtı diye ilân 
ettiler. 

Brown Üniversitesi antropoluğu profesör Stephen Houston, 
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Meksikalı meslektaşlarıyla birlikte verdiği demeçte, "Yeni Dünyada 
(Amerika'da) ilk ve tartışmasız yazı böylelikle keşfedildi" dedi. Başka 
uzmanlar Prof. Houston'a katıldılar ve "ufkî-düz satır halinde kazıl
mış olan şekiller, gerçek yazı özelliğini taşıyor. Sentaks ve dil özellikli 
sözcük sırası da bunu kanıtlıyor" dediler. Şifrenin çözülmesine çalı
şıyor: 

"Science" dergisinde yazı uzmanı Austin-TeksasÜniversitesi 'nden 
Prof. David Stuart diğer - d a h a gene l - değerlendirmesi de şöyle: 

"Yeni buluşlar, M . ö . 1200'le M . ö . 400 arasında parlak bir medeni
yet kurmuş olan Ölmekle r in erken önemlerini kanıtlıyor. Böylelikle, 
Orta Amerikada Maya ve Aztek'lerin büyük uygarlıklarından bile 
daha önce varmışlar. Blok'un bulunduğu San Lorenzo, Ölmek dün
yasının merkeziydi. Bana göre bu buluş kişiyi dönüp dolaştırıp doğru 
yola koyuyor. Yani Mezoamerika'nın yaşı gibi pek çok kültür unsurlar 
aslında bu Ölmek toprağında doğmuş ve yapılmıştır." 
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Bu kitabın önceki baskılarını içine alan bölümlerde bu konular
da, Türkleri ilgilendiren daha pek çok anlatım bulacaksınız. Yenisine 
sade yeni kanıt diye yukarki haberi naklettim. 

"Yavaş yavaş beliren manzara şu: 

M.Ö. 1000 sırasında Meksika/Guatemala körfezine E-Trüsk'leri 
andıran göçmenler gemilerle çıkarma yapıp yerleşiyor ve Ölmek uy
garlığını başlatıyor. Az öteki Ön-Maya'lar ve çok daha sonra, Bering 
Boğazı yoluyla asırlarca evvel Kuzey Amerika'ya ayak basmış Moğol 
ve Hun-Türk Toltek'lerle Aztekler güneye inince onlar da (belki 
Aymara'lar da) kentler kurmaya başlamış." 

Kızılderilerle Evliya Tipleri ve Yaratılış Efsaneleri 
(Yeni Araştırmalarım) 

Kitabın önceki baskılarında "Kül tür-Din-Gelenek-Efsaneler" 
ve "Efsanelerimizi.. . Amerika'ya Kim Taşıdı?" gibi bölümlerde bu 
konuyu nisbeten kısaca işlemiştim, 

Fakat bu kadar önemli bir efsaneyi o kadarla b ı rakmak doğru 
olmazdı. O n u n için biraz daha araştırarak ilâveleri koyuyorum. 

Er-Akkoca 
Bizim Dede Korkut masallarında, Oğuz Türklerinin Müslüman 

olmadan ve bazı ilaveleriyle, olduktan sonra tasvir ettikleri evliya. 
Yani M.S. 1100'ler öncesi ve sonrası (hatta, Prof. Z. V. Togan'a göre, 
M.Ö. 700'lerdeki Iran- Turan savaşlarının Saka Türklerinde evliya-
imparator "Alp-Er-Tunga"ya dayanır. 

Uzun aksakallı, bilge son söz sahibi evliya giysili ve upuzun 
bembeyaz kaftanlı. 

Bir de Kızılderililerinkine bakalım: 

Meksika'dan Güney Amerika'da Peru'ya kadar uzanan böl
gede, "Beyazların" (ispanyolların) alanına kadar uzanan bölgede, 
"Beyazların" (ispanyolların) Amerika'ya gelmesinden çok önce bir 
teze göre M.Ö. 800'lerde, evliya-imparator kimliğinde biri. 

Adı, farklı farklı söylense de, temelde aynı. 

Şu son kullanılan isim, İlla-Ticci-Vira Koca Paşaya Şaşik. Belli 
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ki sonradan bir şiirsel unvan yapıştırılmış. İnka'lara göre Virakoca, 
"Yeryüzünün Efendisi ve hocası" demekmiş . 

Sondaki "Koca/Hoca" baştaki "Vir/Yer", "Ak/ak", ses ve anlam 
bakımından Türklerin "Er-Ak-Koca"sını hatırlatıyor. (Türkçede 
"Koca/Koca", çok büyük anlamında) 

Tesadüf olabilir mi? Üç kelime birden? Ve tarifleri: Vir-Ak-
Kocada, Dedekorkuttaki gibi ak tenli, uzun ak sakallı, beyaz elbiseli 
(kayalara oyulmuş bu por t renin resmi kitabımın ilk yayınlarında var, 
bu yayında aynen koydum). 

ilginç yanı da, kızılderililerin ırk yapıları "köselik" olduğu halde 
Virakkoca'nın bıyıklı-sakallı oluşu. 

Efsaneye yakından bakılırsa, Er-Ak-Koca / Virakoca'nın ile
ri kültürlü bütün Kızılderili uygarlıklarında, aynı tasvirlerle, aynı 
dönemlerde, sadece farklı isimlerle (Ketzal—Koatle/Tüylü Yılan) 
"Kubul Kaan" / Kutlu Kağan) anılıyor: Ölmekle rde , Tolteklerde, 
Mayalarda, Azteklerde, hep aynı "aksakallı" yalvaç veya evliyaları 
türüyor, aynı mesajları getirerek kültür ve dini gelişmeleri öğretiyor, 
sonra da Okyanusa pelerinlerini sererek ve "gene geleceğim" diyerek 
kayboluşunu anlatıyor. 

Türk efsanesine, tiplemesine, lisanına aynen uyan bu farklı farklı 
yörelerdeki Kızılderililerin neredeyse tıpatıp benzeyişi, çok eski bir 
çağda herhalde Saka veya Oğuz Türklerinden bir akının Amerikada 
izi olabilir. Türklerin (hâlâ Kırgızlarda) Yaratılış efsanesinde dün
yanın yaratılışında rol oynayan Umay tanrıçalarının benzeri, Er-
Akkoca benzeri Ketzalkoatl evliyasıyla da anılıyor: İkizi Ome'nin 
kardeşi, eşi /Ume-Cihual t" Yaratıcı tanrıçadır ve "Umay" gibi dişi 
olup, dünyanın yaratılmasını istiyor. (Robertson, 10) 

*** 

Bu benzeyişleri tesadüf de olabilir. Ancak bu kadar çok oluşu bu 
ihtimali çok azaltıyor. 

Fakat medenîleştikten sonra, her ne kadar barbarca törelerini 
terk etmediyseler de, şehirleşmede harikalar yaratmışlardır. İşte ar
keolog Donald Robertson'un değerlendirmesi: 

"O tarihte ne İspanyada, ne de -b i r ikisi ha r i ç - hiçbir Avrupa 



kenti Azteklerin Meksika'da yarattıkları şehir planıyla kıyaslanamaz-
dı: Planlamanın intizamı, temizliği, eyaletlerin zenginliği eşsizdi, 
ispanyollar Meksiko'yu köküne kadar kazımış yıkmışlardır. Bugün 
Tenochtitlan'dan neredeyse iz kalmamıştır. İyi ki Kortez'in, Bernal 
Diaz del Castillo'nun yazıları var." (Pre-Columbian Architecture, 
Prentice Hail, 1963, Sah. 8) 

Maya ve Ölmeklerin yok oluşları hakkında ilâve yazacağım bir 
şey yok, çünkü o iki uygarlık Kristof Kolomb'un gelişinden asırlar
ca önce çökmüş ve yokolmuşlardı. Fakat gitgide artan yeni bilgiler, 
Ölmeklerin Mayaları, Mayaların da Toltekleri ve Aztekleri etkiledik
leri anlaşılıyor. Inka-öncesi Aymara Kızılderililerin etkilenmeleri ise 
tam aydınlanmış değil. 

Mayaların görkemli piramitlerini ve kültürlerini National 
Geographic Dergisi, Ağustos 2007'de bol resim ve arkeolojik fotoğ
raflarla anlattı (kitabının bu baskısına Palonque piramidinin resmini 
aldım). 

New York Times'ın Science (Bilim) ekinde (16 Mayıs 2006), 
Guatemala'da yapılan yeni kazılardan M.Ö. 600-900'lere ait yazı, 
rakkam ve kalıntıları yayınladı. Türklerde olduğu gibi "9" sayısının 
kutsallığı da ortaya çıkmış. 

Amerika Kıtasında Avrupalıların gelişinden önce parlayan uy
garlıkların en önemlilerinden biri Inka imparatorluğudur. İspanyollar 
Güney Amerika'da Peru topraklarını 1532'de işgale başladıklarında 

İNKA KIZILDERİLİLERİ 
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İnka Medeniyeti zirvedeydi. 

Ancak înkalar bu yüksek kül türün ne tek mucidi ne de tek sa
hibiydiler. "Er-Ak-Koca" (Virakkoja) gibi çeşitli isimlerle anılan 
efsanelerin evliyası herhalde onlara "Aymara" Kızılderililerinden, 
Aymara'lara da daha eskilerden mirastı . 

İnka İmparator luğunun ömrü kısa (yüz yıl civarında 15.yy) ege
menlik alanı ise muazzamdı (2500 mil). Yani New York Los Angeles 
arası mesafe kadar! Hem de hep dağlık bir arazide. 

İnka'lar Peruda esas yurtları olan Cuscoda ufak bir grup ola
rak başlamış, kısa zamanda 100 kadar farklı kültüre mensup 20 ayrı 
dili konuşan 12 milyonluk bir halkın başına geçmişlerdir. Tebalarına 
karşı iyi davranmış , beslemiş, mal vermiş, diğer yerli Tanrıları be
nimsemiş, kendi din ve törelerini yayarak bu halkı büyük oranda 
asimile etmişlerdir. Fakat egemenliklerini hazmedemeyen diğer aşi
retler sonunda İspanyollarla anlaşıp İnka'ları arkadan vurmuşlardır. 

İNKA HAZİNELERİNİN GASP EDİLİŞİ 

Türkiyeden izinli-izinsiz yabancı arkeologların ve tarihçilerin 
alıp yurtdışına götürdükleri ve bir daha geri gelmeyen kültür hazine
lerimizin kavgası sürüp gidiyor ve sade bizim başımıza gelmiyor. 

Delikanlıyken Berlin Müzesinde sergilenen Truva'yı gezdiğimde 
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kendimi o çağlarda o kentin sokaklarında dolaşıyor gibi hissetmiş, 
sonra da "neden bizim hazineler bizde değil?" diye bar bar bağırmış
tım. Güvenlikçiler beni susturup dışarı atmışlardı. Neredeyse 70 yıl 
sonra hâlâ hakkımızın tamamını geri alamadık. 

Şu günlerde (4 Ağustos 2007de) buna benzer bir gazete haberini 
okuyunca o eski hat ı ram canlandı. Hürriyet 'te, 1917den beri Berlinde 
alıkonulan "Hitit Sfenksleri"nin ve Berlin "Ön-Asya Müzesi'Yıde ser
gilenen tarihi mallarımızın resimleri de vardı. Başlık "Almanya ile 
askeolojik kriz" şeklindeydi. 

Bütün bunlar, 24 Haziran 2007de Amerikadayken New York 
Times'ın Pazar dergisinde okuduğum "Perudan 'geri getireceğiz' 
denip Yale Üniversitesinin müzesinde kalan" ve bir türlü iade edil
meyen Maçu-Piçu inka hazinelerinin kavgasında Kızılderililerin 
haklılığını gözler önüne serdi. "Akrabalarımız" da milli kültür ha
zinelerinin dışarı çıkarılmasını safıyâne seyretmiş, şimdi de -b iz im 
gib i - öfkeyle ayağa fırlamışlar. 

Ar thur Lubow'un makalesi günümüz Peru ülkesinin etnik yapı
sını iyi araştırmış. Peru'da egemen sınıfa "criollo" denirmiş ve bu "elit 
tabaka", Peru'yu 1532'de fetih ve işgal etmiş olan "Beyaz-Ispanyol" 
kökenlilerin soyundanmış . Halk ve köylü Peruluların adı ise "chol-
lo"; bunlar Peru 'nun inka ve diğer yerlilerinin ırkından. Kardeşim 
Attila'nın evinde çalışan ve tam Kızılderili tipli kıza (adı nedense 
Nadya'ydı) bu soy farklılarını sorduğumda doğruladı ve eşsiz Maçu-
Piçu antikalarının yurtdışına kaçırılışını yana yakıla anlattı (ingilizce 
olarak!) 

Ancak son zamanlarda iş değişir gibi olmuş. 

Peru'da son birkaç yıldır Cumhurbaşkanı seçilen Peru lu , fakat 
Japon kökenli E ;ujimoro 2001'de devrilince yerine ilk defa olarak 
Kızılderili soylu Toledo başkan olmuş, Başkanlık binasiyle tarihi yer
lere resmî Peru bayrağının yanına Inka'ların gökkuşağı renkli sanca
ğını da çektirmiş. Fakat İnka milliyetçiliğini asıl ülkü edinen karısı 
olmuş. Tarih profesörü de olan Bayan Karp-Toledo, belki garip ama, 
kocası gibi Kızılderili kanı değil, ingiliz kökeni olduğu halde inka 
davasını hayatının amacı yapmış, iktidarın ele geçirilmesiyle başkent 
Lima'da en büyük meydanda dikilmiş olan İspanyol fatihi Pizarro'nun 
atlı heykelinin yıkılması bile Karp-Tolero'ya atfedilmiş. Profesör ha
nım, "hayır, o benim işim değil" dedikten sonra Amerikalı yazara 
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şunları itiraf etmiş: 

"Seçim kampanyası sırasında, bu herifin Lima'nın en önem-
li 'Plaza'sında (meydanında) yeri olmasıydı, çünkü o bir soykırım 
suçlusudur demişt im. Dünyada hangi mil lete kendisini işgal edip 
köleleştiren birinin heykelini dikip ona taptıkları g ö r ü l m ü ş t ü r . A n a 
heykeli Lima belediye başkanı yıktırdı." 

1911,1912 ve 1915de Maçu Piçu kazıları ilerledikçe Amerikalı 
arkeolog Hiram Bingham, "iyi etüt etmek için götürüyorum" deyip 
Yale Üniversitesine taşımış ve National Geographic Derneği de dev
reye girip gezici şovlar düzenlemiş 6 Amerikan müzesinde sergileri 
bir milyondan fazla ziyaretçi gezmiş ve hayran kalmış. 

Karp-Toledo'nun bunları ana yurtlarına iadesi için ısrarla peşle
rine düşüşü sadece romant ik bir saplantıdan ileri gelmiyor. Ona göre 
millî varlıklara sarılmak, yaşam şekli ve heyacanını da tetikleyece-
ği için önemlidir. Maçu-Piçu, İnkaların İspanyol işgalcilerine karşı 
direnişlerinin son kalesiydi. Son İnka direnişçileri And dağlarının 
yaylalarına ve cangıllara çekilip 40 yıl daha savaşmışlardır. Bugün 
Kızılderili köylüler (Campesino' lar) hâlâ egemen sınıfa karşı dire
niyor ve kutsal saydıkları Maçu-Piçu'ya tapıyorlar. Çevredeki dağlar 
onlar için toprak ve kaya yığını değil, "Tepek" tanrılarıdır. 

Bu duyguları yıllarca duyan Karp-Toleto onun için Maçu-
Piçu'nun gasbedilmiş hazinelerinin iadesi için mücadele veriyor. 
National Geographic Derneğinin Başkan Yardımcılarından birinin 
Peru kökenli oluşu işi kolaylaştıracağa benziyor. 

Darısı bizim başımıza. 





tın ve m e r m e r heykelleri, mücevherlerle donanmış çiçek ve kuş re
simleri, vazolar, çeşmeler parçalandı, sonra da eritilip külçe yapıldı. 
Gemilere esirler birlikte tepeleme yığıldı. O çağın belgeleri, gemileri 
ağırlıklarıyla adeta ezen altın ve hazine yığınının İspanya limanları
na demirleyişini anlatır. 

Bunları Peru'ya kim iade edecek ki artık? 

Ama İnka'lar -Aztekler g ib i - önceleri dolaylı şekilde aldılar. 
Servete boğulan İspanya üre tme ve çalışma t emposunu birden düşür
dü ve sonunda, "süper" devletler arasındayken, 19 ve 20. Yüzyılların 
"geri kalmışları" arasına girdi. 

İNKA-MAYA VE AZTEKLERE AİT YENİ BİRKAÇ NOT 

2007 yılının yaz aylarında Amerika'dayken, bazı ilginç gelişmele
re tanık o ldum. İlki, televizyonda "History Channel" (Tarih Kanalı)'da 
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Peru 'nun İspanyollar tarafından fethiyle ve İnka İmparator luğunun 
yıkılışıyla ilgiliydi. 

Önce yeni bir fosil gösterildi. Bir kafatası. İnka Kızılderilisi, alnı
nın ortasında bir delik görülüyor, kemiklerin ortasında da bir tüfek 
kurşunu bulunmuş . Amerika kıtasında beyazların tüfeğinden çıkan 
kurşunun ilk izi! 

Köroğlu'nun delikli, pusat icat oldu mertlik bozuldu dediği gibi 
İnkaların 300 küsur İspanyol'a yenilişinin sebebi bu mu? Yoksa se
beplerinden sadece biri mi? 

Şimdiye kadar tek sebep olarak görülüyordu ve doğrusu on bin
lerce savaşçılı ordusu olan koca İnka İmpara to r luğunun tüfekli ve 
atlı da olsa birkaç yüz askere yenilişlerini onlara yakışt ı ramıyordum. 
İşte bu televizyon programı, yeni bulunan belgelerle, gerçeğin farklı 
o lduğunu gösterdi: İnka savaşçıları Pizarro'nun atlılarıyla çarpışır
ken eski tebaları oello savaşçılarının arkadan saldırmaları sonunda 
müthiş bir bozguna uğramışlar. 

Emperyalist politikaları İnka'ların sonlarına sebep olduğu anlaşılı
yor. And Dağlarına çekilip 40 yıl kadar daha direnmişlerse de yurtlarını 
işgalden kurtaramamışlardır. Ancak 19. yüzyılın sonlarında bir dereceye 
kadar ve özelliklede bu son yıllarda Peru'ya Perulular sahip çıkar oldular. 

Bu tarihi belgeler, televizyon programının ardından "New York 
Times"ın Science ekinde de yayınlandı. Bir nokta daha: takalardan 
önce Aymara kızılderilleri imparatorluk kurmuşlardı . 

Peru'nun daha kuzeyinde, Meksikada da buna benzer bir tarih ya
şandı. 1519da Eernando Cortez 400 kadar İspanyol Askeriyle diğer mu
azzam İmparatorluğu, Aztekler'inkini yıkıp yurtlarını ele geçirmişti. 

Bunda birden çok amiller rol oynamıştı. 

Bir kere cahillik diyemesem de, şaşkınlık. 

Aztekler hayatlarında at görmemişlerdi (Her ne kadar atların 
ecdadı, 30-40 bin yıl önce Amerikan kıtası idiyse de, gariptir toptan 
Asya'ya göçmüşler ve ilk yurt larında bir teki bile kalmamış.) 

Bir rivayete göre vera kruz körfezinde İspanyol donanmasının kara
ya yanaşıp atlıların karaya çıkışına şaşkınlıkla izleyen bir aztek Meksiko'da 
imparatora haberi yetiştirmiş, "Acayip mahluklar" veya tanrılar geldi, 
önce alt tarafı 4 ayaldi üstü insanken sonra yarıya bölünüp hem 4 ayaklı 
hem iki ayaklı oluyorlar" diye rapor vermiş! 



Kortez süvarileriyle kuzeye ilerlerken imparator Moktekuzoma 
onların fevkalade insanlar o lduğunu anlamış, hatta Kortez'i "Bir 
gün geri geleceğim diyerek denizlerde yürüyüp gitmiş olan efsane 
Erakkoca olabileceğini sanmıştı . Tam da kutsal 52 yıl dönemiydi . 
İmparator Kortezi, karşılamış sarayına misafir etmiş. Ama Kortez 
topları ve tüfekleri de saraya soktuğundan İmparatoru esir alıp dışa
rıda toplanan halkı topa tu tmuş dehşet saçmış. 

Yani efsane gafletine ilaveten at, top ve tüfekle yaratılan şok 
Aztek İmparator luğunun yıkılmasında rol oynamışlar. Fakat bir se
bepte Aztekler'in dini vahşetleri ve halkları üzerinde olumsuz etki
leri olmuştur. Meksika'nın kuzeyinden gelip bataklık kenarına yerle
şen Azteklerin ataları Tolteklerin ve Mayaların etkisiyle barbarlıktan 
kurtulup o bölgedeki yüksek kültürlü, savaşçı ruhlu, bir devlet kur
muşlardı. Fakat dini törenleri hâlâ barbarcaydı. 

Temmuz 1994'te Tübitak'ın yayınladığı bilim ve teknik dergisin
deki "Aztekler" araştırması du ru mu etraflıca anlatıyor. İşte bir bölümü: 
5 Asırdır çürümeden kalmış bir İnka Mumyası. Ve mumyayı çukurdan 
çıkaran Arkeoloji öğrencisi Orlando Jean (NGM, Kasım 1999) 

hakan
Typewritten Text
dardarkmalt



Piramit İnşaatı Amerika'ya Nasıl Geldi 

Pramit (Ehram) mimaris i tarihi bir bilmece gibi. Önce Mısır'da 
dikkatleri çekti: 

En eskisi (yani ilk yapılan) piramidin tarihi olup diğerlerinkin-
den biraz farklı: Dış köşeleri d ü m d ü z değil, basamaklı. 

Derken Sümerlerin Ur kent inde yaptıkları piramit. Tarihi yani 
Mısır'ın en eski Piramidinden daha eski ve tar ihin ilk piramidi. O da 
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basamaklı. D ü m d ü z Mezopotamya'da dağ gibi yükseliyor. Tarihçilere 
göre bu Sümerlerin ecdadlarının dağlık bölgelerden göçüp geldikle
rinin işareti. Dağın zirvesine çıkıp "Kün/Güneş" tanrılarına dua et
meye alışmış Sümer "Türkler 'inin" düzlüğe gelince dağ gibi piramit 
yapıp tepesinde dini ayinlerini yapmışlar. 

Daha sonraki tarihlerde de Meksika Körfezi'ne yerleşen 
Ülmek-Maya-Toltek-Aztek Kızılderilileri buna benzer piramit
ler yaptılar. İnka'lar ise And Dağlarında yaşadıklarından dağları 
"Tanrı" bildiler. Ya Asya'nın başka bölgelerinde rastlanan piramitler? 
Bağlantılar hâlâ araştırılıyor. 
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AVRUPALILAR AMERİKA'YA GELDİĞİNDE 
KIZILDERİLİLERİN NÜFUSU 
(YENİ VE ZIT RAKAMLAR) 

A) Kuzey Amerika'da: 

*Rio Grande nehrinin kuzeyinde: 

Asgari: 900.000 

Azami: 12.250.000 

'Meksika'da: 

Asgari:3.200.000 

..Azami: 37.500.000 

B) Orta Amerika'da: 

Asgari: 100.000 

Azami:13.500.000 

C) Karaip Adalarında: 

Asgari: 200.000 

Azami: 554.000 

D) Güney Amerika'da 

And Dağlarında 
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Asgari: 3.000.000 

Azami: 37.500.000 

Diğer : 

Asgari: 1.000.000 

Azami: 11.250.000 

"Asgari" ve "Azami" rakamları iki antropoloji profesörüne ait: 
"En aza": Alfred Kroeber (1934): toplam 8.400.000 derken, "En çok
ça" Henry Dobyns (1966): 112.500.000 diyor! (US News&World re-
port , 25 Ağustos 1997) 

Bu kadar saçma zıt rakamların sebebi daha sonra anlaşıldı. 
Profesör Kroeber eline Amerikan haritası ve bir de pergel almış, 
kendi takdirine göre her kilometre (mil) kareye göre "eh, şu kadar 
olabilir" diye kafadan atıp başlamış hesaplamaya! Komik tarafı da 
var: Kuzey Amerikada 4,2 Güneyde de 4,2 sonucuna varmış! 

Daha sonraki antropologlar, Kroeber'in rakamlarını çöpe atmış, 
daha bilime yaraşır şekilde binlerce kitap ve belge taramış, 16. yüz
yılın ispanyol raporlarını, vergi miktarlarını, evlenme zabıtlarını ta
ramış, savaşçı sayılarını eşi çocukları vardır diye üçle beşle çarpmış 
1966da güvenilir bir rakama ulaşmışlar. 

40 küsur yıldır bu rakam değişmedi. Sadece Inka'larınki fazla 
bu lunmuş fakat Florida'da gerçeğin altındaymış. Sonuçta, 1492de 
Amerika'larda yaklaşık 54 milyon Kızılderili'nin yaşadığı resmen ka
bul edilmiştir. 

Bir de bugünü düşünün . 
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Kızılderililerin Beyazlara Karşı Devam eden Tepkileri 

Bu seferki haber (13 Kasım 2006 New York Times), "Globalleşme" 
ile eşanlamda kullanılmaya başlanan "McDonalds' laşma" ile ilgili. 

Yüzleri maskeli 4 kızılderili genci Meksika'nın Oaxaca kentin
deki "McDonalds" lokantasına molotof kokteyli atmışlar. Yaralanan 
olmamış. 

Bir hafta önce de aynı alışveriş merkezindeki Burger King lo
kantasına da molotof atılmış. Habere göre bu olayların 2002'ye kadar 
uzanan evveliyatı da varmış ve küreselleşmenin Meksika meydanları
nın Kızılderili Kültür izlerini kirletmesi protesto edilip duruyormuş. 

Bir Kiowa aşiretinin şairi de şöyle yakınıyor: 

"Ağaçlarımı kestiler, 

Hayvanlarımı öldürdüler 

Kalbim sıkıştı 

Onların yemeğini yiyenleri görünce" 

Ve 1993'te Alberta Kanada'da toplanan "Dünya yerlileri Yılı 
Kurultayımda Kızılderili "Shani Motoo 'nun okuduğu şiir: 

"Benden benim olanları aldın diye 

Nasıl hissettiğimi sana anlatabilmem için 
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Senin dilinde bunları dile getirmeye mecbur olmam 

Bir cinayet değil midir?" 

KIZILDERİLİLERE KUŞBAKIŞI 

Karışık bir konu karşıma çıkarsa, kolay anlayabilmem için 
ilk olarak isim, kelime ve deyimlerin açık-seçik tariflerini ararım. 
Kızılderililer konusunda da böyle yapalım şimdi: 

A) "Kızılderililer" Tabiri ve Tipleri: 

ilerde okuyacağınız bölümlerde, bu deyimle bir değil, iki ayrı 
insan grubunu kastettiğimi göreceksiniz: 
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Orta Amerikalı yerliler (Mayalar özellikle) çok farklı bir tipte. Ancak 
onların üst tabakası "ak sakallı Kukul-Khan" tipindeydiler (sayfa 30da 
palabıyıklı bir Maya) 
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Bir başka farklı tip de sade 2500-3000 yıl öncesinden kalma bazı öl
mek heykellerinde görülüyor. Bu devâsâ "baf'lar, zencimsi özellikli. 
Tahmin, Etrüsk-Olmek'lerin Afrika'dan getirdikleri ve oyunlarda kul
landıkları köleler. 







ANTROPOLOJİ 

1) "Amerikan Yerlileri" diye hepimizin bildiği insanlar (tenleri
nin bakıra çalar rengi dolayısıyle "Kızılderili" (Red Skin/Peau Rouge 
denilenler). Beyazlardan önce Amerika kıtasında yaşayan halkın ço
ğunluğu. 

Or tak özellikleriyle, esmerce, kapkara düz saçlı ve koyu renk 
gözlü, çıkık elmacık kemikli, köse (bıyık ve sakal çıkmaz), göz ka
pakları hafif çekik, kan grubu büyük çoğunlukla "B". Aralarında bazı 
ufak farklar yok değil: Kuzey Amerika Yerlilerinin burunlar ı keskin, 
Güney Amerikadakiler in ise "moğolvari" basık. Boylar güneye doğ
ru inildikçe daha kısa. Kafa şekli çoğunlukla yuvarlak (brakise-fal) 
ise de, bazı kabilelerinki uzun (dolikosefal) veya orta. 2000 civarında 
dil konuşurlar (...180 anadilden türeme). Antropologlar bu "yerli
lere" "AMERÎNDÎAN" veya "Proto-Mongoloid" (Mongol-öncesi) 
adlarını takmışlardır. Batı'da halk ağızında "Hintli" (İndian) deyimi 
kullanılır. Bunun iki izahı vardır: 

2) Kolomb San Salvadorda Amerika'ya ayak bastığında, 
"Hindistan 'a geldiğini sanmış (o bölgenin hâlâ adı "West Indies" 
(Batı Hindis tan) dır. Yerlilere de "Hindu" demiştir. 

3) Bir başka iddiaya göre, İspanyolca "esmer renkli tenli adam
lar" an lamında "los indios" demek istenmiştir (R. Thomton , 1987). 

4) Yüksek Medeniyet bölgesinde üst tabaka ve dervişler: Türkleri 
asıl ilgilendiren bu 2. gruptakilerdir. 

Peru'daki İnka uygarlığının imparatorlarının saç rengi (saklanan 
örneklere göre) çoğunlukla kara değil, kahverengiydi. 

Ayrıca Meksika, Orta Amerika ve Peru'da ele geçen minyatürlerde 
(codex), heykellerde, kabartmalarda ve kaydedilmiş destanlarda alışıl
mıştan bambaşka bir "t ipe rastlıyoruz: uzun bıyık ve sakal ve beyazım
sı ten. Saç rengi de kahverengi olabilir. Yani bu "Kızılderili" insanların 
derisi hiç de kızıl olmayıp aktenli diyebileceğimiz bir tiptendi. 

Kızılderili efsanelere göre "derviş" kılığındaki bu insanlar 
aniden belirmişler, "güneş kültü" dinini getirmişler, medeniye
ti öğretmişler ve halka "tekrar geleceğiz" deyip kaybolmuşlar (en 
sonuncusu Peru'dan); kimi de Pasifik okyanusunda «yürüyerek 
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uzaklaşmış. Liderlerinin adı da "Er-Ak-Koca" (bazen Ir-ak-Koca) 
Orta; Amerika'da Kukulkaan", Meksika'daki de "Ketzalkoatl" (Tüylü 
Yılan). 

yukarıda: Dede Korkut (Ak-Koca) masalları kitabının kapağı. 

Altta: Kızılderililerin ak sakallı Er-Ak-Koca gedikleri için bunu 
alaya alan Prof. Gladwin'ın kitabından iki karikatür 

(Gladvvin, Men Out ofAsia). 
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Tabasko cangılında bulunan taş oyma "soylu" profili (Soni Hisonian 
insi Arch. Exp. 1939-40 - Stirling 1940, s.327). Karşılaştırın: Urda çı
kan bilge -yalvaç Hz. tbrahime ait çizim). 
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"National Geographic" arkeologu Richard Stewart, La Venta 
kazısı sırasında geçirdiği şoku şöyle anlatıyor: "Kazıdan 2 metreyi 
aşkın 2 heykel çıktı. Biri yakışıklı keskin Baranbe ve upuzun, uçuşan 
aksakallıydı." 

Kayaya oyulmuş Er-Ak-Koca portresi (Uzun sakalı, Sumerli Hz. 
İbrahim'in Ur kentindeki bir kabartmayı hatırlatıyor (Abraham of 
Wr., Sirh Wooley, Kapak) 



Bering Boğazından Amerika Kıtası 

Bu efsane Kızılderililere felaket getirmişti: Kolombus'un "keş
finden" sonra Meksika'ya ayak basan işgalci İspanyolları, sakallan 
yüzünden Ketzalkoatl'ın vadedildiği gibi geri gelen müridleri san
mışlar, bağırlarına basmışlar, Cortez ve avenesi ise toplarını ateşleye
rek katl iama girişmişti. 

Efsanelerin ve tasvirlerin bu "aksakal'larının esrarengiz kimliği
ne ilerde daha yakından bakacağız. Şu sırada belir tmek istediğimiz, 
Kolomb'dan önce Amerika'da iki ayrı Kızılderili ("kızıl'ı renk olarak 
a lmamak şartıyla) yaşıyordu. İkincisi (yani sakallı bıyığı çıkabilen
ler), 15. Yüzyılda şu veya bu şekilde kaybolmuş, sade birinciler ("ti
pik" Kızılderililer) kalmıştı, 2" 

2 0 Gerçi h â l â m e l e z o l m a d ı ğ ı ha lde t am köse o l m a y a n tek tük " K ı z ı l d e r e l i y e " ras t lanıyor . 
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B) "Yerli" Deyimi ve Göçler: 

Asya, Afrika ve Avrupa'dan faklı olarak, Amerika kıtasında 
"insanımsı" (Hominid) mağara adamları (Neandertaller mesela) hiç 
yaşamamıştı (ya da hâlâ fosilleri bulunamadı) . 

"Bugünkü gibi" ilk insan (Homo-Sapiens) Afrika ve Avrupa'da 
40.000 yıl önce belirdiğinde, Amerika kıtası hâlâ "insan" barındır
mıyordu (veya olmuşsa onların da fosilleri hâlâ bulunamadı) . O n u n 
için "Yerli" tabiri göreceli (izafi) oluyor, ilk insanlar, son tahminlere 
göre, 30.000 yıl kadar önce Amerika'ya ayak basmıştı. Yani "Yerli" 
değil, "göçmen" idiler. Ama eski dünyada bile herkes bir başka yer
den gelip yerleştiğine göre, Amerika'nın ilk göçmenler inden sonra 
orada 30.000 yıl boyunca yaşayan insanlara göçmen demek ne dere
ce doğru olur? 

Ancak bu "yerlilerin" ataları başka yerlerden bir kerede gelme
diler. Farklı tarihlerde, farklı yollardan geldiler. 
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Prof. H. S. Glodwin'in karikatürlerle dolu "Men out ofAsia" kitabın
dan: Göçler. 

En eski (32.000 - 11.000 yıl önce) göçler Asya'nın Sibirya 
uçundan , Bering Boğazını (o zaman kara veya buzuldu) geçerek 
Amerika'nın kuzeydeki Alaska ucuna ayak basmış, buzullar yol ver
dikçe de güneye göçmüşlerdi. Öyle ki, bu "göçmenlerin" Alaska'dan 
Güney Amerika 'nın burnuna göçmenlerin ulaşması 250-300 yıl gibi 
nisbeten kısa bir zamanda tamamlanmışt ı . 

Şüphesiz başka yollardan başka göçler de olmuştur. Eskimo'larla, 
Aleut ' lar 400 yıl önce Asya'dan gelmiş, fakat Amerika'nın kuzeyinde 
kalmışlardır. 

Bazı tahminlere göre Pasifik Okyanusu yoluyla Güney Asya 
veya Polinezyadan da Güney Amerikaya göçler olmuş; ancak bunun 
tarihi ve oluş şekli tespit edilemiyor. 2 1 

21 N o r v e ç ' l i a r k e o l o g T h o r H y e r d a h l , aksi y ö n d e (yani G ü n e y A m e r i k a ' d a n - P e r u ' d a n -
Pas i l ik a d a l a r ı n a (Paska lya ada la r ına ) da g ö ç o l d u ğ u n u iddia (ve b izza t -sal la kend i s i 
g e ç e r e k ) ispat et t i . K imbi l i r . belki de i n k a ' l a n n derviş i E r - A k - K o c a ' n ı n Pasifik d e n i z i n e 
" y ü r ü y e r e k " u z a k l a ş m a s ı b u n u anla t ıyor . 
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Bir başka göç tezi de, Atlas Okyanusu yoluyla, gemilerle 
Meksika'ya (Vera Cruz körfezine) ayak basışları savunuyor. Arkeolog 
Thor Hyerdahl bunların Mısırlı o lduğunu iddia ediyorsa da, benim 
tezime göre bunlar Etrüsk'lerle akraba denizcilerdi (kendisiyle mek
tuplaşmamız ilerde). Tarih (M.Ö. 2000-1000). 

Denizde kaybolup Amerika kıyılarında gemilerinin batması 
sonucu bazı Finike ve Japon denizcilerinin izlerine de rastlandıysa 
da, bunlar önemsiz ve Amerika'nın nüfus veya kültür yapısına tesir 
etmeyen olaylardır. 

Hun Türklerinin 2000 yıl kadar önce Bering yoluyla Amerika'ya 
girmiş oldukları hakkında bazı işaretler vardır. 

Etrüskler gibi Atlas Okyanusu yoluyla (ama en kuzeyden) 
Amerika'ya ulaşan Viking denizcileri ise pek bir iz bırakmamışlar
dır. Kolomb'dan 500 yıl kadar önce Norveç'ten ve İzlanda'dan yelken 
açan Viking'ler birkaç sefer yapmış, bugünkü A.B.D.'nin doğu kıyı
sındaki Massachussets'e ve daha kuzeyde Groenland'a çıkmış, birkaç 
yıl sonra pılıyıpırtıyı toplayıp yurtlarına dönmüşlerdir . Bizi ilgilendi
rebilecek tek yanı, aralarında bulunan ve Türk olduğu tahmin edilen 
Tirker' in Amerika'nın ilk isim babası olduğuna dair Viking Saga'ları 
(destanları) dır. Tirker o topraklara "Vinland" (Üzüm Diyarı) adını 
koymuştu. 

Başka göç iddiaları da varsa da bunlar tek tek gezginlerden iba
rettir: Gah/alı bir prens, bir Çin bilgini... vs. Bunlar herhalde Viking'li 
yıllardan sonraki münferit göçlerdir. 

En sonuncusu, Kristof Kolomb'un Orta Amerika adalarına ayak 
basması. Ardından Americo Vespuci'nin buraların yeni bir kıta ol
duğunu ilan etmesinden sonra gelen Avrupalı göçmenler, daha doğ
rusu istilacılar: İspanyollar, Portekizliler, İngilizler, Hollandalılar ve 
Fransızlar. 

Ve hâlâ -bu sefer "vize" alarak- Amerika'ya göçeden milyonlar; 
ve soykırımına uğramış "yerliler". İşte hikayemizin çerçevesi bu! 

C) Kızılderililer ve Türkler: 

Buradaki "ve" sözcüğüne dikkati çekmek isterim. Bu "ve" keli
mesiyle, Kızılderililerin Türklerden farklı bir k o n u m d a bulunduk
larını belirtmek istedim. Yani Kızılderililerin Türk olduklarını ileri 
sürmüyorum demektir. Türk değildirler, ama akrabadırlar: 
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Meluncan Kennedy, eşi ve oğlu, Turizmci Mehmet Topçak'tan 
Türkiye hakkında bilgi alıyor. (Fotoğraf: Garbis ÖZATAY) Milliyet, 
24.12.1995 .............scanned by darkmalt1 

Macarlar ve Fin'ler gibi; ileride ayrıntısına gireceğim: Moğol 
öncesi (Proto-Mongoloid) Kızılderililer, Türk'ün iki atasından birine 
mensupturlar. "Amcaoğlu" gibi bir durumdadır lar . Ancak, 2. katago-
ride gösterdiğim "sakal-bıyık sahibi yerliler" için d u r u m farklı: M.Ö. 
2000'lerden sonra kuzeyden ve güneyden göçeden ve gerçek anlam
da Türk olan insanlar, bu "amcaoğlu" Kızılderililerin arasına girmiş, 
Meksika-Guatamala ve Peru'da parlayan "Kolomb-öncesi" Amerikan 
uygarlıklarında büyük bir rol oynamışlardır. 

Ç) Meluncan'lar ve Türkler: 

Son olarak, birkaç yıldır basında sık sık yer alan "Meluncan'lar 
deyimini ve "Türklüğü" konusunu da görelim. Meluncan'ları bende 
Türk gazetecileri sayesinde yeni öğrendim. Bunlar, Amerika'nın bi
zim Güneydoğu bölgesine benzeyen Tennesse'de yaşayan ve 2 mil
yon nüfuslu Amerikalılarmış. Birkaç asır önce Karaib adalarına terk 
edilen esir Türk denizcilerinin Kuzey Amerika'ya göçtükten sonra 
Kızılderilerle evlenmelerinden doğan çocuklarmış. Elvis Presley de, 
ünlü Cumhurbaşkanı Lincoln da onlardanmış . Şimdi liderleri Dr. 
Kennedy sık sık Türkiye'ye geliyor ve Türklüklerini ilan ediyor. Bu 
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konuyu henüz iyi araşt ı ramadım. Ama doğru veya yanlış, Amerika'da 
Türkiye lobisine çok faydalı olabilirler. 

Güzel akraba Türk asıllı olduklarını savunan Meluncanlar Türkiye'ye 
büyük sempati besliyor. Ay yıldız mayonun "Elegance" serisi için ka
mera karşısına geçen Cherly Poster da Meluncan olmaktan gurur du
yuyor. 26 yaşındaki esmer tenli, mavi gözlü güzel manken davranışla
rıyla da bizlere benziyor. (Magazin Servisi) Milliyet Gazetesi, 10 Mart 
1996 
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TÜRKLERE GENEL BAKIŞI 
Bu bölüm Amerika'da İngilizce yazdığım kitabımda vardı ama, 

şimdi Türkçe olan ve bizler için yazdığım bu eserde buna gerek var | 
mı diye tereddüt ettim. 

Ve gerektiği sonucuna vardım. 

Böyle düşünüşümün sebebi şu: 



Türk tar ihinin ilk çağları -k i Kızılderili konusuyla ilgili dönem
di r - d u r m a d a n tartışılagelmiştir. Herkes kendine göre bir nazariye 
tut turmuştur . Atatürk, Türk Tarih Kurumunun temelini atıp da, 
Türklerin erken çağlarının ve uygarlığa katkılarının araştırılmasını 
istediğinde, gözüne girmek isteyen bir sürü bi l imadamı olan ve ol
mayan işi abartmışlardı. Türklerin belirmekte olan erken başarılarını 
çekemeyen -belki de soyca Türk olmadıkları için olacak- bazıları da 
bile bile işi gülünçleştirecek mübalağalara kalkışmışlardı. 

Sonunda Türklerin ilk çağları komik bir manzara arzetti: 
Haritalarda Orta Asya'dan çıkan göç kolları dünyanın her köşesine 
ahtapot kolları gibi uzanıyor, Ön-Tarihin ve tik Tarihin bütün mede
niyetlerini kuranlar Türkler oluyordu! Mısırlılar da, Yunanlı İyonlar 
da, Galyalılar da Türk olup çıkıyordu. Hemen hemen bütün insanlar 
Orta Asyadan çıkma Türklerin torunları olduğuna göre, "Türk" ol
man ın bir özelliği kalmıyordu! 
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"Türk"ün Kimlik Cüzdanı 

Bu karışıklık beni çok rahatsız ettiği (ve, Tecrübi Psikolojiye ilaveten 
Antropoloji ve Türkoloji öğrenimim de olduğu) için, konuyu etraf
lıca araştırdım; vardığım sonuçlar, hem İngilizce, hem Türkçe kitap 
ve inceleme olarak yayınlandı. Kısaca, Yontma Taş çağında sırf Doğu 
Asyada yaşayan Bakır Tenlilerle (Asya Kızılderilileriyle), Avrasyada 
bulunan Ak-Tenli Alpin'lerin kaynaşmasıyla Türk'ün doğuş hikayesi 
şöyle: Ural Dağları bölgesi sonraları "Fin-Uygur" (Fin-Macar) diye 
bilinecek olan halkların anayurdu olarak görünüyordu. Bunlar, ya 
Türkler'in atalarının bir kolu ya da akrabası idi. 

Asya'nın en güneyinde - Çin Deniz inden başlayıp, Tibet'e kuzey
doğu Çin'e ve oradan, Kingan, Çungarya dağlarından "Sibirya'nın 
Bering Boğazına doğru bir çizgi çizecek olsak, buralarda da sarı 
(Mongoloyid) ırkın oluşmasında rol oynayacak "bakır tenliler" 
yaşardı. Bu ırk henüz bugünkü keskin ve kesin özelliklerini kazan
mamış , ş imdiki Amerika'daki Kızılderilileri andırır bir tipti, Kısa-
orta boylu, uzunca kafalı, sarımtrak tenli, orta-en burunlu, kara saç
lı, hafif çekik göz kapaklı halklardı. Daha M.Ö.12.000, belki 18.000 
yıllarında Bering'i aşıp Amerika'ya ayak basmışlar ve oradan güneye 
doğru yayılmaya başlamışlardır. Asya'da kalanlar (Asya Kızılderi
lileri), başka ırkların oluşmasında önemli rol oynayacaklardı. 



M.Ö.5000'lerde Asya'da kalan "bakır tenli" ırkla Batıdan gelen 
"Fin-Ugur" tipli "Alp" ırkı, önce Aral Gölü civarında, sonra da Tanrı-
Altay Dağlan bölgesinde karşılaşır, birleşir ve ilk Türkler böyle do-
gar.22 

*** 

Konumuzun bu kısmını en hatırda kalır şekilde anlatabilmek 
için, "Biz Kimiz" kitabımın arka kapağına bastığım "Türk" insanının 
"Kimlik" kart ının ilk yarısını buraya aktarıyorum: 

Adı: Türk. 

Soyadı: Alp-Turanid. 

Doğum Yeri: H e m Seyhun-Ceyhun nehirleri arası, hem de 
Altay-Tanrıdağ yaylaları. 

Doğum Tarihi: H e m M.Ö. 9000, hem 2500 

İkametgahı (Adresi): Türkistan, Kafkaslar, İdil-Ural ve 
Türkiye ile Balkanlar. 

Anası, Babası: Alp (ak tenli) ve "Asya" Kızılderilileri (Bakır tenli 
Turanid'ler). 

Oğulları: Kıbrıs/Batı Trakya/Balkan Türkleri, Azeriler, 
Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Uygurlar, Altaylılar, 
Yakutlar, Kıpçaklar, Tatarlar, Başkurtlar, Kerküklüler, Gaga (Gök) 
Oğuzlar, Tuva ve Şor'lar... v.b. 

Amca çocukları: Macarlar, Finler, Kızılderililer, Japonlar. 

Dili: Ural-Altay dil g rubundan Türkçe ve bunun lehçeleri. 

Eşkali (belirli işaretler): En sık rastlanan tip: orta boylu beyaz-
buğday benizli, yuvarlak başlı (brakisefal), adaleli yapılı, badem göz
lü (Türkiye Türklerinde düz % 40.49, hafif kıvrımlı % 41.32). Göz 
rengi: Kestane-ela; saç rengi: Kestane ya da kara (başka renklere de 
rastlanırsa da daha azdır). 

22 A s y a ' d a k i "Kızılderililer" (Bak ı r tenl i ler ) , bu k ı tanın çeşi t çeşi t ı rk lar ıy la kar ış ıp Çin l i l e r 
ve M o ğ o l l a r yeni " y e n i ' ı rklar ın o l u ş m a s ı n d a k i k ı smi bir paylar ı vardır . Bu k o n u m u z u n 
dış ındadı r . 



"Türk"ün Tarih Sicili 

Ön - Türk ler : 

Aral gölü civarında, Bakır Tenlilerle Alpin'lerin ilk evliliğinden 
doğan "Ön Türkler", güneye, Mezopotamya'ya inince, "Ön Sümer ' le r 
(Proto-Summerians) M.Ö.4000, ve "Sümer'ler (M.Ö.3600) olarak, ve 
Anadolu'ya M.Ö. 4000'lerde giren kolları ise "Ön-Hitit" diye tarih sah
nesine çıkmışlardır. Binlerce yıl boyunca Anadolu'yu dolduran ve Ege kı
yısına kadar ulaşanların bir kısmı, "Etrüsk" (Tirsk olarak denize açılmış, 
bir kolu Kuzey Batı İtalya'ya yerleşmiş, bir başka kolu da "başları tüylü 
müthiş denizci Tirhenler" olarak Mısırın Akdeniz kıyılarına akınlar yap
mışlardır. Sonradan, ayrıca göreceğimiz gibi, bu kolun Cebelitarık'ı aşıp 
Atlas Okyanusu yoluyla M.Ö. 2000-1300de Amerika'ya (Meksika'da, 
Vera Cruz körfezine) ulaştığı iddiam vardır. 

Sümer'ler, insanlığın ilk medeniyetini başlatmış ve buluşlarının 
etkileri Yunan uygarlığında rol oynamıştır (Sümer'lerin 260'a yakın 
icat ve keşiflerini bugün bile kullanmaktayız). 

Sümer' lerin -veya onlarla birlikte yola çıkan Ön-Türk ' le r in-
Körfezin daha doğusunda yur t tutanları Elam, Kuzey Hindistan'a 
yerleşenleri de Mohencadaro ve Harappa kent-uygarlıklarını baş
latmışlardır. Mısır'ın "Asya'dan gelen Güneş tanrısının oğulları", ilk 
sülalelerin firavunlarını ve ruhban sınıfını oluşturmuşlardır. 

Anadolu'ya gelen "Ön-Hitit"ler, M.Ö. 2000'de yurtlarına giren 
Aryen Soylu Hitit uygarlığının mayası olmuşlardır. 

Etrüsklerin İtalya'ya yerleşenleri parlak bir medeniyet yaratmış, 
dişi kur tun emzirdiği iki prensi, Latin'lerin başına geçip Roma şeh
rini kurmuş , sonra Romalılar, "Tarkan" sülaleli Etrüsk krallığını yık-
mışlarsa da Roma uygarlığını birlikte oluşturmuşlardır. 

Tirsk'lerin diğer kolu T i rhen le r gerçekten Amerika'ya varmış-
larsa, o kıtanın "Ölmek" diye bilinen ilk büyük medeniyetini başlat
mış, etrafa da tohumlar ını saçmışlardır. 

İşte Ön-Türk' ler in ön ve ilk Tarih çağlarında gerçek "marifetle
ri" bunlardır. Yeterince övünülecek şeylerdir; gerçek olmayan başka 
başarılarda pay kapmaya ve abartılara sapıp bunları da şüpheli yap
maya gerek yoktur. 
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Ön-Türk'ten İlk-Türk'e: 
"Ön-Türk ' le r in , M.Ö. 5000-1000 yıllarına sığan bu tarihleri

nin ardından, "İ lk-Türklerinki başlar. Gene Batı yönünden gelme 
Alpin'lerle (aralarında İlk Türkler de olabilir), Kuzey Asyada arta 
kalmış "Amerindian" (Asya Kızılderilileri) ile Altay dağlan bölgesin
de 2. "evliliklerini" yapmışlar, bundan da Kun-Hun-Hyung-nu adını 
alacak olan İlk-Türkler tarihe doğmuşlardır (M.Ö. 1500). 

Hun tarihini hepimiz az çok bildiğimize göre burada tekrarla
maya gerek yok. Sadece, bilinen iki olayı görelim: Birincisi, M.S. 300-
500 tarihlerinde, Bering boğazından, teknelerle bazı H u n boylarının 
Amerika'ya ulaşmasıdır. Kanada'daki Na-Dene Kızılderi kabileleri
nin, hatta Atabaskan dil grubundan Aztek'lerin bunlardan olması ih
timali kuvvetlidir (aramalarında Moğollara da getirmiş olabilirler). 

İkinci olay, ya Îlk-Türklerin (Hun'ların), ya da Güney Türkistan 
/ Tanrı Dağları yoluyla gelen Ön-Türklerin (Çu-Su'ların) Çin'e girip, 
Çin milletle medeniyetinin oluşmasında temel payı olan "savaş ara
balı" Çu sülalesini kurmalarıdır. Orta ve Güney Amerika'ya Çu'lar 
çağında Çin'den gemilerle göçler geldiği ileri sürülmektedir . 2 3 

Artık tarihin bilinen "limanlarına" yanaşabiliriz: Sakalar 
Hunlar, Gök-Türkler, Uygurlar, Cengiz İmparatorluğu, Karahanlılar, 
Gazneliler, Harzemşahlar, Oğuzlar (Selçuk'lar) Hazarlar, Osmanlı lar 
ve Türkiye Cumhuriyeti . 

Şimdi de "öbür tarafa" -Amerika'da Kızıl Derililere bakmamızın 
zamanı geldi. 

23 Sık sık Türk le r in başka Ülkelerde başka mil le t ler in Üzerinde e g e m e n o l m a l a r ı ve süla le 
k ı rmalar ı y a d ı r g a n m a m a l ı ; bunu tarihi cağ l a rda da sık sık yap t ık la r ı b i l inen bir gerçek t i r : 
Ç i n ' i n Ç u ' l a r d a n sonrak i 4 sü la les i , M o ğ o l l a r ı n baş ına g e ç e n Börü t eg in " C e n g i z süla
lesi, A b b a s i ' l e r d e n sonra İ s lam A r a p d ü n y a s ı n ı n b i rçok k ra l l ık l a r ından , M ı s ı r ' d a , İ r a n ' d a 
(son şah P e h l e v i ' d e n ö n c e k i 4 sü la le ) , A f g a n i s t a n ' d a 3 . M a c a r i s t a n ' d a 2 ve H i n d i s t a n ' d a 
kuru lan 5 devle t in sülaleler i hep Türk köken l iyd i . 
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KIZILDERİLİNİN KİMLİĞİ 

Adları: Hintli (İndian), Kızıl Derili (Red Skin, Peau-Rouge), 
Amerindian 

Soyadı: Turanid 
Doğum Tarihi: Asyada: M.Ö. 30.000 - 25.000 

Amerika'da: M.Ö. 25.000 veya 17.000 ve ötesi 

Doğum Yeri: Kuzey Doğu Asya / Sibirya, daha sonra Kuzey 
Amerika ve Güney Amerika 

Şimdiki İkameti: Kuzey, Orta ve Güney Amerika, Karaib 
Adaları ve Sibiryada çok ufak 1 -2 topluluk (Paleo-Sibiryenler, belki 
Tuva'lar) 

Dili: 5 ana dalda toplanan 2000 kadar (lehçelerin dışında). 
Çoğunluğu, Türkçenin de bağlı olduğu Ural-Altay dillerinin özelli
ği olan "Agglutinant" (yapışık ekli) grubundan. Çok ufak bir kısmı 
(Otomi kabilesi), Çince gibi tek heceli. Özellikle Aztek, Maya, Ölmek 
ve İnka uygarlıkların parladığı bölgelerde 320 kadar türkçe kelime 
tesbit edilmiştir. 

Akrabaları: ("Yeğen" gibi): Türkler, Moğollar, Çinliler 

Eşkal (görünüş, antropolojik yapı) 1. (çoğunluğu) Cüt rengi: kı
zıla çalar bakır tenden koyu esmere ve yeni meşin sarısına kadar. 
Göz: hafif çekik ve kara; saç: kara ve düz; surat: çekik elmacık kemik, 
keskin burun , köse; Kafatası: orta (mezosefal) veya yuvarlak (bra
kisefal); boy: orta. 2. (Azınlık) (a) Meksika ve And dağları (Peru) 
uygarlıkları bölgesinde, üst tabaka ve bazı "rahip-derviş" kimlikli ta-
rihi-efsanevi şahsiyetler: aktenli, sakal ve bıyıklı (bunların bir hayli 
o lduğunu yalnız Meksika Etnografya / Antropoloji müzesinde değil, 
New York'ta "Metropolitan Museum of Art'da da gördüm ve uzun 
bir liste halinde, müzedeki yerleriyle birlikte not ett im), kahveren-



gi saçlı; (b) Orta Amerika'da (Mayalar): diğer Kızılderililer gibi, fa
kat kısa tıknaz ve iri burunlu; (c) Güney Amerika'da: Polinezyahları 
ve Malezyalıları andırır tip; (d) Zenci veya Avustralyalıları andıran 
bambaşka bir tip (Sade Ölmek heykel taşlan olarak mevcut) 

Kızılderililerin Tarih Sicili 

Amerika kıtasında bugüne kadar çok eski (yani M.Ö. 30-40.000' 
lerden daha eski) insan fosili bulunamamış ve Asya'dan göçler 
oluncaya kadar bu kıtalarda insan yaşamadığı kesinleşmiş gibidir. 
Geleceğin süprizleri hariç. 

Kuzey-Doğu Asya'dan Kuzey-Batı Amerika'ya insanoğlunun 
geçişinin izi, yontma taş, ok ve mızrak uçlarının bulunuşu sayesinde 
tesbit edilebilmiştir. Arkeolojik analizler, bunların en eskileri 25.000 
yıl kadar önceye uzanır. 

Asya'dayken Kızılderililerinin atalarının ne yaptıkları pek bilin
miyor. Fakat bir kısmı Amerika'ya göçettikten sonra Asya'da kalan
ları, buzullar çözüldükçe başka insan şovlarıyla karşılaşmış, karışmış 
ve yeni "modern" ırkların doğuşunda rolleri olmuştur: Alpin ırkıyla 
"evlenenlerden" İlk ve Ön-Türk soyu doğmuş, Asya "Pigme'leriyle 
karışanlardan "Moğollar" (Şevey soyu); gene Asya pigmeleri, 
"Avustraloyid'ler ve Ön-Polinezyalılarla karışanlar da diğer "Sarı" 
ırkların (Çinlilerin, Güney-doğu Asyalıların... v.b.) doğumuna se
bep olmuşlardır. En az karışan Asya Kızılderilileri "Türk" Tuva'larla 
"Tibetliler" olabilir. 

Asya'dan Amerika kıtasına ilk göçenler bildiğimiz "Kızılderili" 
tipinde değildiler. Antropologlar, ilk olarak şimdiki Avusturalya 
yerlisi, hatta karaderili Asya pigmeleri cinsinden olduklarını, ancak 
3. Dalga (M.Ö. 17.000-12.000'lerde) Asya Kızılderililerin Alaska'ya 
ayak basmış olabileceklerini iddia ediyorlar. 

*** 

Geçiş yoluna ve Amerika'da güneye doğru göç izine gelince: 
Asya'nın Sibirya ucuyla Amerika'nın Alaska ucu arasında bugün yer 
yer 52-60 km. büyüklüğünde bir deniz parçası vardır: Bering boğazı. 
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Orta yerinden bakıldığında Asya'nın da Amerika 'nın da kara parça
ları görünür. 

70.000 yıl önce dünya son Buzul Çağını yaşadığında, 3-4 defa bu 
deniz kaybolmuş, yerine kara oluşmuştur: Buzul dağları suları hap
settiğinden, denizin üstü yürünebil ir kara parçası olmuştur. Buna 
artık "Bering Boğazı" değil, "Beringia karası" denmiştir . İşte göçler, 
ayrı ayrı zamanlarda, bu kara yoluyla olmuştur. 

Zaman zaman buzullar eriyince deniz gene oluşmuş ve "Bering 
Boğazı" yayalara geçit vermez olmuştur "kayık ve salla geçiş daha 
yakın zamanlarda gerçekleşmiştir). 

Beringia 5.000 yıl yok olmuş, fakat 25.000 yıl önce tekrar sular 
çekilip 15.000 yıl öncesine kadar kara yolu Asya'dan Amerika'ya geçit 
vermiştir. Kısa bir kapanıştan sonra (1.000 yıl kadar) yol 14.000'den 
10.000 yılına kadar tekrar açık olmuş ve en kalabalık göçler o sırada 
olmuştur. 

Ancak göçmenler için Amerika'ya Alaska'da ayak basmakla iş 
bitmemiştir: Bering'de buzulların çözüldüğü çağlarda Kuzey Ameri
ka'da buzullar bilakis ar tmış ve ilerlemiş, göçenlerin Amerika'nın 
daha güneye iniş yolları (Batı kor idoru) kapanmıştır . Özellikle, güne
ye tek iniş kor idoru olan 30-35 km. genişlikteki Yukon-Mackenzie-
Dakota vadisi yolu, 20 binden 13 bin yıl öncesine kadar, 1300 metre 
yüksekliğe varan buzlarla örtülüydü. 

Demek ki Alaska'ya geçtikten sonra, daha içlere ve güneye gö
çün devam edebilmesi için Amerika buzullarının da kor idoru açacak 
kadar çözülmesi gerekmekteydi. En son, 10 bin yıl önce, Beringia 
büsbütün suyun altında kalmış, kara yolu kapanmış, Bering Boğazı 
bugünkü şeklini almıştır. 

Eskimo'larla Aleut'lar ise herhalde 11 bin yıl önce Asya'dan 
göçüp Kuzey Amerika'nın en kuzeyine, Kutuplara, Labrador'a ve 
Groenland'a yerleşip kalmışlardır. 

Az sonra kara yolu kapanmışsa da, Milattan önceki yıllarda de
niz yoluyla (Saint-Lawrence adaları yoluyla) Alaska'ya ulaşanlar ol
muştur. H u n Türkleri bunlar arasında olabilir. M.Ö.3000'lerde Pasifik 
Okyanusunda yolunu kaybetmiş bir teknenin Orta Amerika'da 
Ekvador'a vardığı, Japon modeli testi artıklarından anlaşılmıştır. 
Belki tarımı yapılabilen pamuk t o h u m u Amerika'ya onlarla ulaş
mıştır. M.Ö. 1500'lerde, Türk kökenli Çu sülalesi çağında da deniz 
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yoluyla Amerika'ya ulaşanlar olduğuna dair bazı izler bulunmuştur. 
M.Ö. 500'lerde Polinezya adalarına ayak basan Tahiti-Havayi yerli
leri t ipindeki insanlar çok güçlü tekneler geliştirmişlerdi ve onlardan 
da Güney Amerika'ya ayak basanlar olmuştur . 2 4 

M.Ö. 2000'le 1000 arasında Akdeniz'den yola çıkan Türk kö
kenli Etrüsk'lerin (Tirh'lerin) gemilerle Meksika'ya ulaştığı da an
laşılmaktadır. ......www.cizgiliforum.com 

Başka teor i lerde vardır: İskender' in gemicilerinin Hindistan'dan 
Amerika'ya geçtikleri, Galyalı prens Maadog'un, Yahudilerin 13. Ka
bilesinin, okyanuslarda batmış "Atlantis" ve "Mu" kıtalarının yerli
lerinin, Uzaylıların v.b. Amerika'ya geldiklerini iddia edip dururlar. 
Bunların bilimsel bir dayanağı yoktur. 

İlk Göçlerin Takip Ettikleri Yol 

50-60 kişilik "Klanlar halinde yüzlerce, binlerce yıl yol alan 
bu göçmen grupları, Kuzey Amerika'nın orta taraflarına ve kıtanın 
güneyine göçtüler. Önceleri büyük hayvanları avlayarak yaşadılar. 
Daha sonra bol yetişmeye başlayan bitkileri toplayarak ve daha çok 
çeşit hayvan avlayarak belirli bir bölgede kaldılar, yarı yerleşik bir 
hayat sürdüler. Nihayet tarımı öğrendiler, köy ve kasaba hayatına 
başladılar. Bu herhalde 7000 yıl önce başlamış ve belirli merkezler
de oluşmuş: Meksika'da ve Orta Amerika'da. 5000 yıl önce Güney 
Amerika'nın Batı kıyılarında (Peru'da) p a m u k tar ımının başladığı 
görülüyor ve hemen sonra, Asya'dan gelmiş olması gereken başka bir 
tür pamukla melezleştirilerek şimdiki şeklini alıyor. 

Mısır (ki Amerika'ya özgü bir bitkidir) 7000 yıl önce Orta 
Amerika'da, Peru'da ise 3500 yıl önce ekilmeye başlanıyor; kabak ve 
avokado daha önceleri yetiştiriliyor. 6000 yıllarında ise fasulye ve 
biber. 5400 yıl önce belirli yörelerde halkın gıdasının % 30'u tarım 
ürünler inden oluşuyordu ki bu, Eski Dünyada gelişmelere kıyasla 
hiç de geri sayılmaz. 

At en eski çağlarda ufacık bir hayvan olarak dünyada sade 

Amerika'da yaşarken, insan göçünün tersine olarak, hemen hep

si Asya'ya geçmiş ve oradan dünyaya yayılmışlardır, ilk insanlar 

24 Norveçli a rkeo log . G ü n e y A m e r i k a ' d a yapt ığ ı Kon-T ik i sa l ıyla Pasi l ik a d a l a r ı n a (Pas 
kalya adas ına ) u l a şmı ş , ters y ö n d e de göç l e r o l ab i l eceğ in i kanı t lamış t ı r . 
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Amerika'ya göçtüklerinde bu ufak boylu atlardan çok az kalmıştı ve 
bunlar da avlana avlana çabucak tükenmişlerdi . Öyleki "Kızılderililer" 
atın hatırasını bile taşımıyorlardı; İspanyollar gemiler inden atlarını 
karaya çıkarınca ve süvarileri görünce şaşıp kalmışlardı. Aztek hü
kümdar ına haberi getiren bir izci "suratı tüylü (yani sakallı) tanrılar 
geldi, dört ayakları vardı, ama bazen yarısı kopuyor, kâh iki ayaklı 
kâh dört ayaklı iki ayrı yaratık oluyorlar" diye rapor vermişti! 

Gerçi İspanyollardan (Kristof Kolomb'dan) önce başka "suratı 
tüylü" (Sakallı) göçmenler de olmuştu, bunlardan bir grubu beyaz 
"Viking" denizcileriydi; M.S. 950'lerde Amerika'nın öbür ucuna 
"Boston'nun kuzeyine) çıkmışlardı ve at da getirmemişlerdi. Zaten 
Amerika'nın Güney batısındaki Kızılderililerin onların geliş ve gidiş
lerinden hiç haberleri de olmamışt ı . 

Amerikalı yerlilerin kaderini değiştirecek asıl büyük göç, 1492 
yılında, Karayip adalarına ayak basan Kristof Kolomb'la başlayacak
tı. Daha sonra da İngiliz, Holandalı ve Fransızların Kuzey Doğuya 
çıkışlarıyla. 

BENZERLİKLERE BİR BAKIŞ 

Kızılderili Dillerinde Türkçe Kelimeler 

Bir Kızılderili "gün" ve "güneş" yerine "kün" derse bir an durak-
sarsınız, sonra Gök-Türklerin de "kün" dediğini belki hatırlarsınız 
ama, tesadüf diyebilirsiniz. Derken, bir tepeye işaret edip "tepek" de
diğini duyarsanız, artık rastlantı demekte zorlanırsınız. 

Ve bu benzerlikler sürer gider: kuşa "kuskus;" köpeğe (ite) "it" 
(Kılsız köpek "it-zevintli"); ecdata (ataya) "ata, hata, atağ;" göçe 
"köç": han ve kağan yerine "kan"; ev (eski Türkçede "uy" tatarcada 
"üy") yerine "u" ve "uya". Türklerde; prensler için kullanılan "tekin-
tigin" unvanı, Kızılderililerde "tekun" ve "Tokin;" sayı iki, "ik"... 

Tamam, bu kadarı da tesadüf olamaz dersiniz. 

Hava-su ve Çapulcu Tepesi 
Aslında Fransız dilbilimcisi Dumesni l Kızılderili dilinden 320 

kelimenin Türkçeyle eş o lduğunu tesbit etmiştir; ben de buna 110 



kadar daha sözcük ekledim. Prof. Osman Nedim TUNA da bu ben
zerlikleri araştırdı. Rahmetl i Prof. Dr. Mecit DOĞRU istanbul'da bir 
Türkoloji kongresinde, altmıştan fazla yer isimlerinin benzerliği üze
r inde durmuştu . 

Daha da şaşırtıcı olanı, çift kelimelerin hem söyleniş, hem de 
anlam bakımından aynı olmalarıydı. Mesela "hava-su" (Arizonada 
son yıllarda ünlü bir Amerikan sayfiye beldesini Kızılderililerden 
kalma adı); hem söylenişi "hava-su", hem de anlamı "hava/gök ve 
su" 2 5 . Peru'da da "su" sözü çoktur. Kolla Suyo, Kondu Suyu, Ande 
suyu gibi. 

Anka'ların "Akkapana'sı aynı bizim "ak-kapı". Meksika'dayken 
kaldığım otelin bulunduğu mahallenin adı "Çapultepek'di. Sordum, 
"bu Kızılderili dilinde "Brigand Hill" (Yani "çapulcu tepesi") demek
tir" cevabını aldım. Gene bunun gibi "Tepe-Huan", "Tepenin Hanı" 
anlamında. 

Bu çift kelimelerin benzerliği dil uzmanlarınca çok önemli. 
İsveçli Lenguist Prof. Swadesh, çift kelimelerin benzemesi halinde 
tesadüf ihtimalinin birkaç milyonda bir o lduğunu belirtir. 

Bu demek değildir ki Kızıl Derililerin dili Türkçe'dir. Ural-Altay 
dil ailesiyle irtibatı bile tartışmalıdır. Kızılderili dillerindeki bu 300-
500 Türkçe kelimenin bir tek anlamı vardır: tarihlerinin bir çağında 
(hatta birçok kereler), Türkler Amerika'ya gelmiş, Kızılderililere ka
rışmış ve dillerinden hatıralar bırakmışlardır. Bu kadar açık - seçik 
Türkçe kökenli kelimeler havadan uçup gelmemiştir her halde. 

Ne Yaygara, Amma Uzun! 
Yalnız, abartmalara ve komik iddialara karşı dikkatli olmak lâ

zımdır. Meselâ, son zamanların "Meluncanlar"la ilgili haberlerde, bir 
gazeteci çıktı, "Niyagara şelalesinin adını bu Meluncanlar koymuş. 
"Ne Yaygara" anlamında" dedi. 

Biz bunu daha Meluncanlar gündeme gelmeden evvel 1970'lerde 
şaka olsun diye yazmıştık. 2 6 . Başka komik uydurmalar da yapmıştık: 
"Türkler Amazon nehrini keşfedince, amma uzun' diye bağırmışlar, 
böylece nehrin ismi olmuş". Veya ABD'nin "lowa eyaleti ("Ayo-va" 

2 5 B u n u bir z a m a n l a r t e sadüf s a y m ı ş ı m , ç ü n k ü " h a v a " s ö z c ü ğ ü n ü n A r a p ç a o l d u ğ u n u 
s a n ı y o r d u m . Prof. N. T U N A P h i l a d e l p h i a ' d a n bir a ç ı k l a m a yo l lad ı ve Ç u v a ş T ü r k ç e s i n d e -
ki " h k a v a ğ " k e l i m e s i n d e n ge ld iğ in i bana de l i l le r iy le i spat ladı . 

26 Mil l i kül tür . 1997 . sayı 6. . 
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okunur) , aya benzeyen bir ova olduğu için ona bu adı Türkler tak
mış" gibi, (aslında Ayova - 'Iowa'nın aya benzer ovası da yoktur)! 

Şimdi bu şaka benzetmelerini ciddi ciddi söz konusu yapmak, 
Amerikada iz bırakan gerçek Türkçe kelimeler hakkında kuşku" 
uyandırır. 

Her Konuda Türkçe Sözcük 

Kızılderili dillerindeki -özellikle büyük medeniyetler yaratmış 
olanların lisanlarındaki Türkçe kelimeler belirli alanlarla sınırlı de
ğildir. Deminki örneklerde gördüğümüz gibi hayvan ve kuşlarla ilgili 
olanlar bu lunduğu gibi, mevsimlere, sayılara, renklere, coğrafyaya, 
sosyal sıfat ve unvanlara, fiillere (mesela "Baka" "bak"; "ges": I gez, 
yürü; "kasa": "kes"; "tuka": "tükür" "ku": "koy" eklere: "la/le": "la"; 
soru "mi": "mi"lere kadar uzanır. Türkçe, "ipinde" sözünü Keçua/ 
İnkalar "Kipunda" şeklinde söylerdi") (şakacılar isterlerse bunu lâz 
şivesine benzetebilirler!). 

Kelimeler ve Kilimler 
Dildeki benzerlikler, Amerikadaki Türklerin izini en güzel belli 

eden inceleme alanlarından biridir. 

Ama daha bir çok kanıtlar da vardır: birbirinden kopye edilmişe 
benzeyen kilim desenleri; aynı konuyu aynı şekilde işleyen destanlar; za
manı aynı şekilde ölçen meşhur "12 hayvanlı takvim" ve daha niceleri. 
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EFSANELERİMİZİ, KİLİMLERİMİZİ 
AMERİKA'YA KİM TAŞIDI? 

(Genel bir bakış) 

ERGENEKON efsanesini hepimiz okullarda okuduk, herhalde 
hâlâ hatırlıyoruzdur. Türk Mitolojisinin (sonradan Moğolların da 
benimsediği) bu çok eski köklere dayanan efsanesinin ana tema
sı şuydu: dör t bir tarafı demir dağlarla kapalı adı "kon ' la biten bir 
yurt tan, bir kutsal hayvanın (kurdun) yol göstermesiyle dağları eritip 
dışarı çıkış ve cihangirlik günlerinin başlaması. Bu özellikleri taşıyan 
efsane Gök-Türklerin en önemli destanıdır. 

Peruda M.S. 13-15. yüzyıllarda bir uygarlık kuran ve kendinden 
önceki Tiahu-Anako ve Aymara kavimlerinin kültür ve gelenekleri
ne sahip çıkan İnka'ların KAPAKTOKON efsanesi ise şöyledir: 

Efsanelerdeki Paraleller 

Manço Kahan'ın (veya Kapanın) atası Atağ (Atau) bir felâketten 
tek sağ kurtulandır. Dışarı âleme dör t yanı kayalarla kapalı olan bir 
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mağaraya sığınır, fakat bir daha dışarı çıkamaz. Bir gün kurdumsu 
bir hayvan (çakal) kılığında Güneş Tanrısı Er-Ak-Koca (İrakoca) 
ona nurlu bir taş verir, Atağ da bununla kayaları eritir, kavminin ba
şına geçer ve cihangir bir devlet kurar. 

Kapaktokon efsanesinin gerek "Kapak" (Kapaklı, kapalı), ge
rek yurt (daha çok geçici anlamda Konak, Konmak) manası taşıyan 
"kon" sözcükleri, gerekse hikaye çizgisi, Türk Ergenekon efsanesiyle 
büyük benzerlikler taşıyor. 

Kırgızların ünlü YARATILIŞ efsanesini çok kişi bilmez, onun 
için anahatlarını hatırlatalım: Tanrı ilk insan Yerlik Han'ı yaratınca, 
yeryüzünü yaratmak için suların alt ından bir avuç toprak getirmesi
ni ona emreder. Yerlik ise ayrıca bir avuç toprağı da avurduna gizler 
—kendine ayrı dünya yaratmak için. Tanrı savrulan toprağa "Büyü!" 
emrini verir, Yerliğin avurdundaki toprak da büyüyünce hilekâr 
yaratık çatlıyacak gibi olur ve tükürür ; adalar da böylelikle oluşur. 
Tanrı kızar, Yerlik Hanı yerin dibine hapseder, o da şeytan olur. 

Bu efsanenin baş kısmı, Türklerin öteki koldan akrabası olan 
Fiillerin Kalavela destanında da mevcuttur. Kızılderililerde ise, yu
karıda anlattığım noktaya kadar aynen vardır. 

Bu kadar ayrıntılı benzerliğin tesadüf eseri olması imkansız-

Kızılderililerin kutsal "HA_ VASU"gölü şimdi Amerikalıların tatil yeri 
(ve bir "Hava-su" ilan başlığı) 

27 Kızılderililerin yaratılış de s t an ın ın d e v a m ı da va r ki, o h i k a y e başka kül tür ler in ka tk ıs ıy la 
e k l e n m i ş o lacak . 

dır. 
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Nahavo ve Yörük Kilimleri 

Yörük Kilimi Navajo (Kızılderili Kilimi) 

Orta Asya'da kazı
da çıkarılan Hun 
Türklerine ait halı 
(Pazarık) 
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Binlerce yıl öncesinden, günümüz Yörük kilimlerinin sanki bir 
şablonu (Pazarık hafriyatı I Rudenko). 

Kovboy ve Kızılderili filimlerinde gördüğünüz kilim desenleri
ne dikkat etmişseniz, Yörüklerinkine benzerliğine şaşmışsmızdır. New 
York'tayken televizyondan, Kaliforniyada düzenlenen "Güller Resmi 
geçidi'ni seyrediyordum: otomobil ve kamyonetler renk renk desenler 
halinde güllerle donanmıştı. Çeşitli ülkelerin ve firmaların katıldığı bu 
şöleni TVci Chet Huntley tek tek anlatıyordu. Bir takı "şimdi Meksika 
Kızılderililerinki geçiyor" diye tanıtınca, yardımcısı elindeki kâğı
dı işaret etti, spiker de şöyle özür diledi: "Kızılderililerin değil, Türkiye 
Konsolosluğununmuş! Desenler o kadar benziyor ki şaşırdım" dedi. 



Samanlık geleneği, Altmış Batır Müzesinin bahçesinde canlanmıştı 
sanki... Başındaki telekler Kızılderili kabile reislerinin başlıklarında-
kinden farksızdı... (Fotoğraf: Işıl Öcal) 

(A Yesevi Dergisi-Ocak 1994) 
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Ve bir bozkurt heykeli 

Bir de "Bozkurt" motifinin Kızılderililer arasında yaygınlığı var. 
Meselâ, samanların kutsal davullarında mutlaka bir kur t başı bulu
nur. O kadar ki, çizgi romancılar Kızılderili kahramanlar ını çok kere 
kur t başlı külahla resmederler, 

(Kasım 1997de istanbul Cemal Reşit Rey konser salonunda folk
lor dansı yapan Meksika Kızılderili "AZTEKA" grubunda da Bozkurt 
külahı dikkati çekiyordu.) 
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Altın Elbiseli Adam: Işık Gölde bir Türk prensinin mezarından çıkarı
lan giysinin başı tüylerle donatılmış. 
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Şimdi, Amerika'da Türklerin bıraktığı en önemli izlerden birini 
görelim: 12 Hayvanlı Takvim. Mexico City'ye 1968'de ilk gittiğimde, 
Antropoloji müzesini gezerken beni en heyecanlandıran şey, bütün 
bir duvarı kaplayan taşa oymalı Aztek Takvimi olmuştu. Metro kazı
lırken bu lunmuş : 24 ton ağırlığında! Vaktiyle Aztek ana tapınağının 
en tepesinde duru rmuş . Yılları hayvan adlarıyla gösteren bu takvim 
Aztekler'den önce Toltek ve Mayalarca da benimsenmiş ve anlaşılan 
Mayalara M.Ö. 353 yılında Ölmekle rden geçmiş (Ölmekler, bizi, 
Amerika'ya Türklerin ilk gelişine götürecek; ilerde göreceğiz). Bu 12 
hayvanlı takvimin başka örnekleri daha evvel de bulunmuştu . 

12 Hayvanlı takvim Çinlilerde de varsa da, en eski şekli Türklerde 
bu lunduğundan , bizden onlara Türk kökenli Su-Çu hanedanı sıra
sında geçtiği anlaşılıyor. 

Meksika tarihinin en klasik eserini yazan W. H. Prescott, 1874'de 
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Maya ve Aztek takvimlerini incelerken, menşesini Tatar Türklerine 
bağladıktan sonra şöyle devam ediyor: 

"Asyadaki 12 hayvanın 4 tanesi Azteklerinkinin tıpatıp aynıdır; 
3 tanesi çok benzer, fakat Asya-Amerika farkıyla ilgili hafif değiştir
meler olmuş; Azteklerde 5 bölüm ise boş bırakılmıştır, bunların ba
zıları Türklerin bildiği, fakat Meksikada bulunmayan hayvanlardır. 
Bu kadar benzerlik hayal edilemezdi. 2 8 Bir de, hayvan - yıl sıralama
sının aynen Türk takviminindeki gibi gittiğini de eklersek, tesadüf 
olasılığı hiç kalmaz. 

Şimdi, 500 kadar Türkçe kelime taşıyan, Ergenekon ve Yaratılış 
destanlarını hemen hemen aynını bilen, kilim desenleri Amerika'da 
bin yıl önce kopya edilmiş gibi duran kilimleri ve takvimleriyle izleri 
besbelli olan Türkler, Amerika'ya ne zaman veya ne zamanlar ve han
gi yollarla gelmişlerdi, büyük bir merak konusudur. 

Eski Türkler Amerika Kıtasına Ne Zaman Nereden Geldi? 

Amerika'da kar üzerinde (mecazi anlamda) bir sürü Türk izi
ne rastlanıyor. Bu izlerin Türklere ait olduğu kesin. Ama Türklerin 
Amerika kıtasına ayak basışlarını anlatan (Viking'lerin "Saga'ları 
gibi) bir belge yok. İz var, nasıl ve ne zaman olduğu tam belli değil. 

Yüzlerce Türkçe sözcüğe, tıpatıp benzeyen kilim motiflerine, ge
lenek ve zamanlama (takvim) benzerliklerine dayanarak, "Türklerin 
çok eskiden Amerika'ya geldikleri bunlarla besbellidir, konu kapan
mıştır," deyip, ötesini araştırmaya lüzum görmeyebiliriz. A m a bilim 
bir çeşit meraktır. İllâki "nasıl, nereden, ne zaman?" sorularına cevap 
arar. 

Cevapsız da değiliz. 

Birtakım kanıtlara dayanan varsayımlar vardır. Birkaçını görelim. 

Köse Kızılderililerle Palabıyıklar 

Konunun daha iyi aydınlanması için, antropoloji i lmine de baş
vuralım. 

Kızılderili dediğimiz insanlar hangi ırktandır? Soyadları "Ame-

28 History of t he Conquest of Mexico, 3. cilt, sh. 319-3211 72 
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rindian'dır. Moğolları biraz andıran (bizim Kırgızlar ve Yörükler 
gibi gözkapağı hafif çekik), elmacık kemikleri çıkık, simsiyah saçlı 
ve gözlü, kızıla çalar bakır tenli. En büyük özellikleri erkeklerinin 
köse oluşu: sakal ve bıyık çıkmaz. (Melezleşmiş olanlar ve eski Aztek 
soylularının soyundan gelenler hariç). Baş şekilleri çeşitli: Meksika, 
Orta Amerika ve Güney Amerika 'nın batı yakası gibi yerlerde (yani 
Kolomb öncesi Büyük uygarlıklar bölgesinde) çoğunlukla yuvarlak 
başlılar; diğerleri orta ve uzun başlı. 

Yalnız eldeki bazı belgeler bambaşka bir ırk t ipinin de bir va
kitler bunların arasında yaşadığını gösteriyor. Amerika yerlilerine 
Güneş-Tanrı dinini ve birçok uygarlık ve yeni kültür unsurlarını öğ
reten "evliya'ları, birçok Kızılderili efsanesi şöyle tasvir ediyor: ak 
tenli ve uzun ak sakallı. Bu tipteki "yalvaç"ların adları, "Er-Ak-Koca", 
"Ketzal-Koatıl" (Tüylü yılan), "Kukul Kaan" gibi isimlerle anılıyor. 
Bunlar, Codex minyatürlerinde, kayaya kazılmış "bas-relief" heykel
lerinde gösteriliyor. Başka yerlerde de çıkan heykeller, palabıyıklı, sa
kallı, yani Amerika yerlilerine benzemeyen insanları gösteriyor. Hele 
bir Ölmek heykeli var ki, bir Yörük veya Kazak Güreşçisi sanırsınız! 
Bir de bir kayaya oyulmuş kabar tma portrede. Türklerin ise o ldum 
olası "sakallı" olduğu eski bir Çin arşivinde belirtiliyor. Çin'de yaşa
yan Türkler katliama uğratılırken "Sakallı olanları" kimliklerini ele 
vermiş. Diğer sarı ırklar da seyrek sakallıdır. 

3000 Yıl Önce Tekneyle Amerika'ya 

Ünlü arkeolog Thor Hyerdahl'ın bir eserinde, İnka krallarının sak
lanmış olan saç örneklerinin renkli fotoğraflarında, kestane renkli' saç
ları çoğunlukta görülür. 2 9 Bu çok önemlidir, çünkü Norveçli Arkeolog, 
Amerika'ya ilk uygarlık örneklerini taşıyanların, Akdeniz'den teknelerle 
gelen Mısırlılar olduğunu iddia etmiştir. Kendisi ile yaptığım bir tartış
mada eski Mısırlıların (Hamitik soyun) istisnasız kara saçlı olduğunu, 
Türklerde ise kestane renk saça bol rastlandığını hatırlatmıştım. Gene de 
onun esas Akdeniz'den göç teorisine katılıyorum. 

Amerika'ya göçün hep Asya'dan Behring boğazı yoluyla yapıldı
ğı kanısı yaygın olduğu için, bu Akdeniz ve Atlas Okyanusu yolu şa
şırtıcı oluyor. Oysa Arkeolog Hyerdahl, 1969'da yaptığı ve RA II adı
nı koyduğu ilkel bir tekneyle Akdenizden yola çıkmış, Cebelitarık'ı 

2 9 A m e r i c a n Ind ians i n the Pacif ic , R e s . X X X V . 
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geçmiş, Okyanusta akıntıların kendisini sürüklemesine bırakmış, 
sonunda Meksikada Vera Cruz körfezine ayak basmıştır. Burası, 
Amerika 'nın ilk gerçek uygarlık örneklerinin başladığı Ölmek kav
min in yurdudur . Ölmek olayı M.O. 1000-800'lü yıllarda başlamıştır. 

Turs'lar, Etrüskler ve Olmek'ler 

Bu denizciler kimlerdi? Kanaatimce Etrüsk'lerin bir koluydu. 
Etrüsk'ler kimdi? En eski Türk kökenli Sümer'lerin ülkesinden gö
çüp önce Anadolu'da Ege kıyılanna.yerleşen, sonra da İtalya'ya göçen 
Tirsk (bir adıyla da "Tursk")lardır 3". Herhalde hepsi İtalya'ya gitme
miş, bir kolu, Mısır arşivlerinin sözünü ettiği "başları tüylü korkunç 
denizci" "Turska' lar olarak Afrika'nın kuzeyini yağmalamış, belki de 
yollarını kaybederek ve akıntıya kapılarak Meksika'ya kadar gidebil
mişlerdir (ve tabii Amerika'ya vizesiz ayak basmışlardır!). 3000 yıl 
sonra Hyerdahl'ın yaptığı gibi." 

Maya,ToltekveAztek'lerin diktikleri piramitlerin Mısır 'ınkilerine 
değil, Sümer' lerin Zigurat ' larına benzemesi, Kızılderili dillerinde 
Sümerceyle eş sözcüklerin bulunması ve bir İtalyan arkeologunun 
tespit ettiği gibi, küçük Etrüsk heykelciklerinin, Ölmeklerin küçük 
heykelleriyle aynı üslupta olması (ben de Meksika'daki Antropoloji 
Müzesinde buna tanık oldum) herhalde böyle bir göç yoluyla izah 
edilebilir. 

Behring Boğazı Yoluyla 
Ne var ki Türkler, Amerika'ya sade bu yolla gitmemişlerdir. 

İki veya üç defa Asya'dan Behring boğazı yoluyla da göçmüşlerdir. 
Bunun delilini dilciler getiriyor: Kızılderili dillerinde kalmış olan 
bazı Türkçe kelimeler, Etrüsk/Turska göçünden -yani M.Ö. 800'den-
çok sonra oluşmuş sözcüklerdir. Meselâ "kişi" (keçi) ve eskiden "hır" 
diye söylenirken "kız" şeklini alan Türkçe sözcükler ancak M.S. 6. ve 
7. yüzyıllarda bu şekilde söylenir olmuştur. Kızılderililer bu yeni şek
lini biliyorsa, demek ki Hun ve Gök-Türk çağlarında da Amerika'ya 

30 L a n d s b e r g e r ' i n ve Ad i l e A y d a ' n ı n Etrüskler hakkında I 9 7 4 ' d e T ü r k ç e , 1 9 8 5 ' d e F rans ı zca 
eser ler i . 

31 A l m a n araş t ı rmacı Har i s B r e u e r bunun aksini iddia ed iyo r ve Pasifik o k y a n u s u yo luy la 
A s y a ' d a n g ö ç o l d u ğ u n u . Ö l m e k ve C h a v i n kül tür ler in i Ç i n ' i n ilk sü l a l e l e r inden Ç U ' l a r ı n 
bîr kolu o l d u ğ u n u ileri s ü r ü y o r ( K o l o m b u s Was C h i n e s e , 1970, F rankfur t ) , Ö y l e de o lsa , 
Çu hanedan ı T ü r k k ö k e n l i y d i ' " W . E b e r h a r d , Loca lku l t , 1942") . 
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Türk göçleri olmuş. Zaten yüzlerce Türkçe kelimenin yakın zamanla
ra kadar -hat ta bugün bi le- Amerika'da unutulmamış olması, milad-
dan önceki yıllardan sonra da Türk göçünün devam ettiğini gösterir. 

Bu konuyu noktalarken, Amerika'ya Kolomb'dan önce gelenlerin 
sadece Türkler olmadığını da hatırlatmalıyım. Fenikelilere, Jomon 
Çağı Japon'lara, Çin gezginlerine (Hoe-Sien), bir Galya Prensine ve 
nihayet Viking'lere ait izlere rast lanmışt ır 3 2 . 

Bugün bile Rusya'dan (Sibirya'dan) Amerika'ya yürüyerek geçilebiliyor 
(Berling Boğazından) (Economist-17 Şubat 2007) 

Ancak bunlar ın hiçbiri, eski Kızılderili medeniyetleri üzerinde 
Türklerinki gibi herhangi bir iz bırakmamıştır. 

Amerika'ya Göçler Olmadan ve Olurken Asya ve Avrupa 

1930'larda Türk Tarih Tezi sırasında yapılan abartmalarla, 
daha sonraki yıllarda bunlara karşı doğan tepkinin, "Türk" dediği
miz insanın kimliğinin çok karışık hale geldiğinden söz etmiştim. 
Dolayısıyla, "Türk ' le Amerika'daki iki tip "yerli" arasındaki bağın da 
zor anlaşılır hale geleceğinden kaygılandığımı yazmıştım. 

3 2 C h a r l e s B O L A N D . T h e y A l l D i s e o v e r e d A m e r i c a n . 1971 . 

Başka Milletler de Amerika'ya Gelmiş 
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Şimdi bunları bir açıklığa kavuşturalım. Benzerliklere ve tarihi 
olayların hikayesine ondan sonra devam ederiz. 

KIZILDERİLİLERLE İLGİLİ TARİH 
(Kronoloji Ağırlıklı) 

Amerika'ya Asya'dan göçler (kazılardan, kan gruplar ından çıka
rılan sonuçlar): 

M.Ö. 40.000-30.000: Bering Boğazından (yaya olarak). 
Gelenlerin ırkı meçhul , "Australoyid" tahmin edenler var. 

M.Ö. 25.000: Aynı yoldan, aynı şekilde. "Negroid" tipli insanlar 
( tahmini) . Güneye iniş binlerce yıl buzulların yolu kapaması sonucu 
m ü m k ü n olmuyordu. (Güney Amerika'ya Polinezya yolu varsayım-
cıları, o tarihlerde deniz yolculuğunu şüpheyle karşılayanlara cevap 
veremiyorlar.) 

M.Ö. 18.000-9.000: Eskimo ve Aleut'lar Bering yoluyla, (onlar 
kuzey bölgelerde kaldılar) 

M.Ö. 12.000-9.000: Bering yoluyla, hâlâ ırkının ne olduğu ke
sinlikle belirlenemeyen yeni göçmenler gelmiştir. Bunlar çok daha 
güneye (Meksika'ya, Orta ve Güney Amerika'ya), evvelkilerle karışa
rak o tarihlerde indikleri t ahmin ediliyor. M.Ö. 11000'lerde Güney 
Amerika'nın en ucuna (Arjantin'e, Tierra del Fuego'ya) erişmişlerdi 
bile. 

M.Ö. 9.000-7.000: Amerika'da artık "yerliler" diyebileceğimiz bu 
Taş Çağı insanları bol av hayvanlarıyla geçinmiş, bunu aşırı dereceye 
vardırıp, hâlâ Amerika'da varolan ufak boylu yabani atların ve kara
caların neslini tüketmişlerdir. 

M.Ö. 5.000'ler: Yeni göçler geliyor. Bu seferkiler belirsiz bir 
ırktan değil, bildiğimiz "Ön-Mongoloyid"ler yani Kızılderililerin 
ecdadlarıdır. "Yerliler" giderek daha çok sebze ve meyve tüketmiş, 
hatta kabak ve avokado gibi sebzeleri yetiştirmekle ilk tarımcılar ara
sına girmişlerdir (Orta Amerika'da ve Meksika'da daha önce başlamış 
olabilir.) Daha sonra mısırı, su kabağını, biberi ve bir fasulye tü rünü 
de tarlada ekip biçmeyi öğrenmişlerdir. 
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M.Ö. 3.000'ler: Türkler geliyor. Ön-Mongoloyidler in (Tiıra-nid-
Asya Kızılderililerinin) Alpin'lerle karışmaları /evlenmeleri sonucu 
Aral-Hazar bölgesinde ilk doğan "Ön-Türkler" değil de, ikinci defa 
aynı şekilde "Altaylarda doğan 'İlk Türkler" Bering yoluyla ve herhal
de teknelerle gerçekleştirmiş olabilirler. Meksika ve Or ta Amerikada 
domates, patates ve pamuk yetiştirilmeye başlanıyor. Az sonra da 
Güney Amerikada (Peruda) , Asyadan nasıl geldiği belli olmayan bir 
pamuk türüyle karıştırılarak, And dağlarının özel pamuğu yetiştiri
liyor. İlk testi yapımı başlıyor. 

M.Ö. 2.000'ler: Meksika ovasında, m a m u t fillerinin fosilleri ya
nında insan iskeleti bulunuyor. 

M.Ö. 2.000-1.000: İlk Türklerin Moğollarla karışık grupları (Na-
Dene'lerin bir kısmı) Amerika'ya geçip Kanada'ya ulaşmış olmaları 
m ü m k ü n görülüyor. (E. Stevvart) 

M.Ö. 1.200'ler: Akdenizden yola çıkan "Turska'lar" (Etrüskle-
rin bir kolu) Cebelitarık'ı geçip Atlas Okyanusu yoluyla gemilerle 
Meksika'nın Vera Cruz körfezine çıkmış olmaları kuvvetli bir olası
lık. Orada ÖLMEK uygarlığını başlatıyorlar. 

M.Ö. 1.000'ler: And dağlannda, Tia Huanako yerleşim bölgesinde 
"Aymara" denilen bir halk, sonra "İNKA" olarak bilinecek büyük bir uy
garlığın temelini atıyorlar. Başkentleri Maçu-Piçu (İnka'lar Aymara'ların 
soydaşı Keçua'lardır). Onların kuzeyinde ve güneyinde Şıpşa'larla Çimu'lar 
da, Nazka lar da ileriydi ama, büyük imparatorluğu İnka'lar kurdu. 

M.Ö. 800: Ölmek uygarlığı, La Venta'da ve civarında, piramit
leri, heykelciliği, takvimi, zaman hesaplarını, matematiği ve herhalde 
"sıfırı" icad edişiyle gerek kuzeye (Meksika'ya, hatta Missisipi böl
gesine), gerekse Güneye (Orta Amerika'ya, belki de Andlara kadar) 
etkisini gösteriyor. Tarihçiler Ö lmek le r in bütün Kolomb-önce-si 
Amerika'nın uygarlıklarının "anası" olduğunda birleşiyorlar. Aztek 
mitolojisine göre Ölmekler , "doğan güneş" yönünde, "kauçuk, Ye-
şimtaşı, çikolata ve kuş tüyleri zenginliği içinde, anlaşılmaz yazı sa
hibi esrarengiz bir millet" idi. Basketbol gibi sporları ve oyunlarıyla 
da meşhurdular . Heykelleri günümüzde bile eşi zor bulunur, çok yük
sek sanat değeri olan eserlerdi. Milli sembolleri "Hayat Ağacıydı. 

M.Ö. 800 - M.S. 1.697: Güney Meksika'da, Orta Amerikada 
(Yukatan, Guatemala, Honduras ve El-Salvador'da) Mayalar, Tikal 
başkentlerinin ve Monte Alban'ın çevresinden başlayarak, cangıl-
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larda Ölmeklerden esinlenerek, fakat kendileri de daha geliştirerek, 
parlak bir medeniyet yarattılar. Tesirleri, sonraki Kuzeyli Meksikalı
lara kadar uzandı, bazen de onların etkisinde kaldılar (Toltek'le-rin). 
Takvimleri, piramitleri , alfabeleri, sanat eserleri, matematik ve astro
nomi bilgileri çok ileriydi. "Sıfır"ı -ya Ölmeklerden öğrenip, ya da 
kendi icatları o la rak- Hindistanlılardan bin yıl ve orta Doğulularla 
Avrupalılardan 1500 yıl önce düşünebilmişlerdi. (A. M. Josephy Jr., 
The Indian Heritage of America, 1968, syf. 204). 

M.Ö. 500-M.S. 1520: Meksika körfezinde, Maya kökenli Hu-
astekler kültürlerini İspanyollar M.S. 1521de söndürünceye kadar 
sürdürmüşlerdir . Komşuları Totanak'lar daha farklı bir sanat oluş-

Türklerin "Yaratılış Efsanesinin bir benzeri Kızılderililerde de var 
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turmuşlardır. "Gülen Yüzler", serbest stil heykeller bugün antikacı 
larca çok makbuldür. Onlar da kültürlerini kesintisiz devam ettirdi-
lerse de, ispanyol işgalcileri M.S. 1519da yoketti. 

M.Ö. 200-M.S. 900: Meksika'nın orta bölgesinde Anahuak yay
la ve vadilerinde, kuzeyden oraya göçmüş olan Tolteklerin Kolomb 
Öncesi Amerika'da büyük bir rolleri vardır. "Tollan" (Turan adıyla 
destanlaştırdıkları bir diyardan veya şehirden) Meksika'ya geldikleri
ne inanmış, kurdukları Teotihuakan'ı "tanrıların yeri" diye anlatmış
lardır (Güneş Tapınağı). Burada çok muazzam abideler dikmiş, pira
mitler inşa etmiş, 12 kilometrekarelik bir alanda sonraki Azteklere 
örnek olacak bir başkent yaratmışlardır. 

M.S. 900: Bin küsur yıllık imparatorlukları , kargaşalar sonucu 
dağılmış, fakat "7 canlı" Toltekler, bu sefer "ak tenli, uzun sakallı" 
liderleri "Tüylü Yılan" (Ketzalkoatl)'ın arkasından daha kuzeye gö
çerek Tula (Tollan anısına belki de) şehrini inşa etmişlerdir. "Tanrı 
Tüylü Yılan" adını alan Topiltizin Tula'ya h ü k ü m d a r oluyor (967). 

M.S. 987: Yeni "Tüylü Yı lanın barışçı yönet imi ile, terör saçan 
bir başka tanr ının yandaşları çatışıyor. Tüylü Yılan, savaşçılarını ala
rak Yukatan'a göçüyor. 

M.S. 1001: Viking (Norveçli) Leif Ericsson, Boston'un Kuze
yindeki New Foundland'e gemilerle gelir, ilk iş olarak rastladıkları 
Kızılderililerin hepsini öldürürler (biri hariç). 

M.S. 1009 ve 1014: Viking'ler tekrar gelirler, fakat dikiş tuttura-
mayıp büsbütün giderler. Bu "gelişler" Amerika tar ihinde "değerli bir 
iz bı rakmaz" (Thornton, s. 12) 

M.S. 1100: Güney Amerika'da Aymara'ların yerine geçen İnka'lar 
Peru'da imparatorluklarını başlattı. 

M.S. 1156: Şimek kabileleri Tula'yı yıkıyorlar. Toltek'ler tekrar 
göçüyor ve Maya ülkesine bir süre egemen oluyorlar. 

M.S. 1168: Aztek tarihi başlıyor. Tolteklerin soydaşı idiler ve 
onlar da Nahuatle dilinde konuşurlardı . Kuzeyden, "Aztlan" adında 
efsanevi bir ülkeden geldiklerine, bir mağaradan "Huitzilopohtli" 
adlı bir "cin-kurt"un (kimine göre "kuşlu bir b i lgen in ) onlara yol 
gösterdiğine inanırlar. Sayıları az ve fakirdiler. Anahuak vadisine gi
rişleri fark edilmedi bile. M.S. 1250de "Çapultepek" de çapulculuk 
yaptılar. Önceki kültür ve uygarlıkları iyice öğrenip benimsediler. 
Kendileri "Tenoka" ve "Meksik" olarak bilinirdi. 
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M-S. 1325: Aztekler, kimsenin beğenmediği bataklık "Meksika" 
bölgesinde, adacıkları bağlayarak ve barajlar kurarak, Tenohtitlan 
site-kentlerini inşa ettiler, tik kralları "Aga-mapihtli". 

M.S. 1403-1455: Aztekler, başka kavimlerle birleşerek, kayna
şarak, bazen de savaşarak, önceki kültürlerin temeline dayanan par
lak Aztek uygarlığını ve imparatorluğunu başlattılar. Takvim, pira
mitler, bilgiler "Aztek" oldu (taşa oyulu muazzam "Hayvanlı Takvim" 
1481de yapıldı, 1790da kazılar sırasında bulundu) . 

40 yıl daha geçince, Kızılderililerin "makûs" (ters) talihi ve tari
hi başlıyor. 

Bu parlak ve sönük, tatlı ve acı geçmişteki gezimizi, "Kızılderililere 
Soykırım" bölümümüzle tamamlayacağız; ondan sonra da, Türklerle 
Kızılderililer arasındaki or tak noktaların daha etraflı takdimine ge
çeceğiz. 
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2. BÖLÜM 

Kızı lder i l i lere S o y k ı r ı m 

scanned 
by 
darkmalt1 
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BAZI KIZILDERİLİ ADLARI 

• Sersem Köpek 
• On Ayı (Parra Va-Samen-Komançi ' lerdeıı) 

• Ölü Gözler (Kiowa'lardan) 
• Beyaz Hayalet (Vuanigi Ska) 

• Etrafı Çevrilmiş (Najinyanupi) 

• Benekli Kuyruk (Sinte Galeşka-Sioux'lardan) 
• Atlarından Korkan (Sioux veya Maynadier 'nin lakabı) 

• Kör Bıçak (Şeyen lerden) 

• Çift Hilal (Şeyen lerden) 

• Kara Kazan (Arapahoe'lardan) 

• Suratında Yağmur (Sioux'lardan) 

. Ablasının Kurtardığı (Kiovva'lardan) 

• Oturan Boğa (Natah-Otan) Bu Ogalala Şaman-Şef hak
kında bir fıkra anlatılır: ABDden Kanada'ya geçtiği duyulunca bir 
Amerikalı milletvekili ayağa fırlamış, "oturan boğaymış, o tursun 
oturduğu yerde, Kanada'ya mı gidip oturacak!" diye bağırmış. 

• Çılgın At (Vuitko) (Sioux) 

• Az Konuşan Çok Veren (Apaçi) 

. Goyalbay (Geronimo) (Apaçi Şefi) 
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19. yy'ın ünlü Amerikan ressamı Remington'un bronz heykeli 

(Gilarease Kütüphanesinde). 
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BİR TARİH NASIL YOK EDİLDİ? 

insan katliamı kadar feci olan bir başka barbarl ık da, Kızılderili 
uygarlıklarının kitap ve elyazmalarının yakılması olmuştur. Dr. 
Boland şöyle yazıyor: 

"Aztek ve Maya kitaplarının, şeytan ilhamlı' suçlamalarıyla fana
tik İspanyol piskoposları tarafından yakılıp yok edilmesi korkunç bir 
felakettir. De Dandas ve Meridas piskopos papazlarıyla Don Juan de 
Zummaregas baş suçlular. Orta ve Güney Amerika Kızılderililerin 
sanat, edebiyat ve tarih kaynakları ebediyen bil inmez hale gelmiştir." 
(a.g.e., s.87) 

Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın İşgali 

M.S. 12 Ekim 1492 - Kristof Kolomb Karayip adalarına çıkıyor 
("Amerika'ya ayak basıyor) Kolomb şöyle yazıyor: "Arawak'lar ne 
kadar da candan. Her şeylerini bizimle paylaşıyorlar canıgönülden. 
Onları kolayca Hıristiyan yapıp kullanabiliriz." (Morrison, s.67). 

M.S. 1503-1507 - Kolomb'un varlığı Kızılderililerce biliniyor. 
Takvime göre rahiplerin dünyanın sonunun yakın olduğunu bildi
riyorlar. 

M.S. 1511 - Karayip adalarında ve Küba'da İspanyollar 
Kızılderililerin neredeyse tamamını yok ediyorlar. Bu soykırıma bula
şıcı hastalıklar, kölelikler ve zorla melezleştirme de yardımcı oluyor. 

M.S. 1519 - Hernando Kortez'in liderliğinde İspanyol kuvvet
leri Tenohtitlan'a (bugünkü Meksiko City'e) giriyor 3 3 , Aztek impa
ratoru Moktezuma onu "Tanrı" sanıp kucaklıyor ve misafir ediyor. 
Kortez toplarına ateş açtırıyor ve imparatoru esir alıyor. Demir" ateş
li silahları ve atı bilmeyen Aztek'ler dehşete düşüyor. 

3 3 K o r t e z ' i n s u b a y l a r ı n d a n Berna l D i y a s del Cas t i l lo , Az tek le r in Tenoh t i t l an b a ş k e n 
t ine hay ran l ığ ın ı şöy le an la t ıyor : " B i z a ske r l e r d ü n y a n ı n pek çok yer ini g ö r d ü k . 
K o n s t a n t i n o p o l ' u ( İ s t a n b u l ' u ) , İ t a y a ' n ı n n ice şehi r le r in i , R o m a ' y ı da. . . A m a bu k a d a r 
g e n i ş bir p a z a r ye r i , bu k a d a r ka laba l ık b i r şehi r ve bu kadar iyi d ü z e n l e n m i ş , k u s u r s u z 
i ş leyen bir şehr i h i ç b i r i m i z g ö r m e d i k t i . " ( Josephy , 187) 
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M.S. 1520 - Moktezuma Aztek halkı tarafından öldürülüyor 
Yeni imparator Kuitlahuak İspanyolları başkentten kovarken vuru
luyor. 

M.S. 1521 - Kuautemokyeni lider seçiliyor, başkenti İspanyollara 
karşı savunuyor, fakat Kortez'in askerleri şehri alıyor ve imparator 
asılıyor. 

M.S. 1525 - Aztek İmparatorluğu son buluyor. Her taraf yağma 
ediliyor. Altın sanat eserleri eritiliyor ve külçe altınlar gemilere dol
durulup İspanyaya yollanıyor. Yerli halk madenlerde köle olarak ça
lıştırılıyor. Kültürleri ve medeniyetleri (kütüphaneleri dahil) yok edi
liyor. Misyoner papazlar, "ruhlarını temizlemek için", "Kızılderilileri 
toplu halde ateşte yakıyorlar (İspanyada Engizisyonun Yahudilere 
yaptığı gibi—karşılaştırın: Türk Sultanı Kanuni, Barbaros kuman
dasında gemiler yollayıp bu Musevileri İstanbul'a getirtmiş, sığınma 
hakkı vermiştir). 

M.S. 1532 - ispanyol Françisgo Pizzaro, Peru'da onu konuk 
eden lnka İmparatoru Atahualpa'yı hile ile esir alır ve öldürür. Çok 
merkezî bir yönetimi olan imparatorluk kolayca yıkılır. Yeni bir lnka 
Devleti direnişi 1572'ye kadar sürdürür, başaramaz. 1779 ve 1783de 
Tupak isyanları da başarısız olur. lnka uygarlığı yok edilir. Toplanan 
altın ve gümüş büyük bir odayı doldurur ve taşınır. 

1540' larda - Şili'de Arokan Kızılderilileri Beyazlara karşı mü
cadelelerini 19. yy'a kadar devam ettirdiler. Orta Amerika'da ise 
Mayalar, kalabalık oldukları için, halk olarak tüketilemediler ama 
o muhteşem uygarlıkları, kitap ve yazıtlarına varıncaya kadar, yok 
edildi. Araştırmacı Josephy Jr.'ın belirttiği gibi, "Kilise ve Cizvitler 
Kızılderili kül türünün mahvedilişinde ve soykırımlarında feci bir rol 
oynadılar."(s.293). 

Kolomb'un Amerika'ya ayak basışından 150 yıl içinde katledilen 
Kızılderili sayısı, 2. Dünya Savaşında bütün milletlerin kaybından 
fazla olmuştur (US Report. 18 Ağustos 1997). 
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LATİN AMERİKA (BUGÜN) 

Günümüzde "Latin Amerika" (Meksika ve Or ta Amerikadan 
güney Amerika'ya kadar) melezleşmiş bir fakirler diyarıdır. Arjantin 
ve Şili'de pek karışmamış İspanyol -İtalyan bir halk yaşar. Bolivya, 
Peru ve Kolombiya'da- kısmen de Paraguay'da ve Meksika'da gene
tik olarak halkın 70-80'i Kızılderili sayılabilir. Orta Amerika daha 
karışıktır. Portekizce konuşan Brezilya'yla İspanyolca ve Fransızca 
konuşan Karayipler ve Küba İspanyol -zenci ve biraz Kızılderili me
lezidirler. ABD'deki Kızılderililerin % 35.2 si melez, saf kalanlar ise % 
56.2'dir. Kültürleri iyice yozlaşmıştır, ancak Meksikalılar giderek eski 
Kızılderili kül türünü milli kültürleri saymaktadırlar. 

Kuzey Amerika'nın İşgali 

Kuzey Amerika (Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri) temel
de aynı, ayrıntıda biraz farklı bir tarih çizgisi arz eder. Onları da aşa
ğıda göreceğiz. 

1497 - John Cabot (Ceneviz kökenli İngiliz), bugünkü ABD' 
nin Boston kentinin kuzeyine (hatta Vikinglerin ayak bastığı yer
lere yakın bir yere) geldi (Amerigo Vespucci güney kıyılarını gezip 
"yeni" kıtaya adını verdi; az sonra da Kolomb'un adamları şimdiki 
Venezüella kıyılarına kadar uzandılar ve Kolomb'un 1506'ya kadar 
süren seferlerinde pek çok Kızılderiliyi esir alıp köle olarak kullan
dılar.) 

1513-1521 - İspanyol Ponce de Leon, ABD'nin bugünkü 
Florida'sına 2 defa geldi ve Kızılderilileri köle alıp götürmek isterken 
öldürüldü. 

1580'ler - Avrupalılar ve Afrika'dan yakalayıp getirdikleri zenci 
köleler bağışıklığı olmayan Kızılderililere tifüs ve çiçek gibi hastalık
lar bulaştırdılar. Yüzbinlerce "yerli" öldü. Alkole de ("ateş s u y u n a ) 
alıştırılan Kızılderililer perişan oldu. Sonunda Beyazlar da hastalık
tan kırıldı. 

1609-1610 - İngilizler Jonestown'da "koloni" kurdu. Powhatan 
Kızılderilileri onları iyilikle karşıladı. Şefin kızı Pokohantas koloni
den John Rolfe'a aşık olup evlendi (Walt Disney bu konuda bir çizgi 
film yaptıydı). Kış bastırınca İngilizler açlıktan kırıldı. Kızılderililer 
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onlara mısır ve hindi yardımı yaptılar. 3 4 Buna rağmen İngilizler "yer
li" avına çıktılar, öldürdüler, yamyam gibi etlerini yediler. Bizzat on
lardan Robert Beverley'in yazdığına göre cesetleri bile çıkarıp yiyor
lardı (Hist. and Present State of Virginia, 1705, sah.34). 

1622 - Sabrı tükenen Powhanta'lar koloniye saldırıp bir kısmını 
öldürüyorlar; bu sefer İngilizler pusu kurup kabileyi yok ediyorlar. 
Bir yıl sonra da Potonak yerlilerini barış törenine çağırıyorlar, gelen 
200 kadar yerliyi "ikram" adı altında zehirliyorlar. 

Ve artık Beyazların (Kanadada Fransızların, ABDde İngilizlerin 
ve varisleri Amerikalıların) Kızılderili vatanlarını tek tek işgallerinin 
ve katliamlarının ve sözde "kahraman" kovboyların hikayesi başlıyor. 

Bunlar, kısmen, evvelce yazdığım ve kitaba aldığını dizilerden, 
okumuşsanız da, daha ayrıntısını isteyenler özellikle şu eserlerden 
takip edilebilirler: 

• Dee Brown: Bury My heart at Wounded Knee, 1971' (Türkçesi: 
Kalbimi Vatanıma Gömün , 1973, 19.90, 1998, E Yayınları) 

Irvin Pei thmann: Broken Peace Pipes, Ch. C. Thomas , 1970. 

• Henry C. Dennis: The American Indian - 1492-1970, Oceana 
1971. 

* • John Terbel: The Compact History of the Indian Wars, 1970. 

• Russel Thorn ton: American Indian Holocaust und Survival, 
Oklahoma 1987. 

• Vine Deloria Jr.: Cus te rDied forYourSins , 1970-Macmillaıı 

• Richard Hofstadter ve Miclıael Wallace: American Violence, 
1973. 

Peter Iverson (edit): The Plain Indians of the 20 , h Cent. OkL, 
1985. 

Ayrıca gişe rekorları kıran "Kurtlarla Dans" sinema filminin 
başarılı aktörü Kevin Costner ' in televizyon için hazırladığı "Kızıl
derililer" belgeseli de Beyaz-Kızılderili mücadelesini gerçeklerden 
şaşmadan çok güzel anlatıyor. 1997'ııin son aylarında Türkiyede 
PRİMA Kanalında da yayınlandı. 

34 O tarihte mıs ı r ve h indi s a d e c e A m e r i k a ' d a vard ı . 
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Milli Diriliş: önceleri İspanyol kültürüne bağlı olan Meksikalılar yüzde 
60-70 kızılderili kanı taşıdıklarını, 1960'larda farkedince bu resimde 
görüleceği gibi Kızılderili sanat üslubunu benimsemişlerdir. 
Meksika'nın "Civdad" (Kent) Üniversitesinin kütüphane duvarlarının 
Juan O'Gorman tarafından doğal renkli taşlarla yapılmış süslemeleri. 
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VE İSYAN! 
GERONİMO! 

"Kara Tepeler yurdumun parçasıdır. Kim almaya kalkarsa tü
feğimi duyacak." (SİOUX Şarkısı) 

Kızılderililer Beyazların işgal, işkence ve soykırımlarına kolay 
boyun eğmediler. SİOUX (su) aşiretlerini, sonra da Arapoha, Şeyen 
ve Çeroki gibi pek çok Kızılderili boylarını birleştiren şaman Sitting-
Bull "Oturan Boğa" (Natah-Otan) ve bu birleşik güçlerin başında 
önce "Kızıl Bulut" (Red Cloud), sonra da şef "Çılgın At" (Crazy 
Horse "Taşunka Vuitko), General Custer ' in ordusunu "Little Big 
Horn" (Küçük Büyük Boynuz) savaş alanında 17 Haziran 1876da 
müthiş bir yenilgiye uğratmışlardır. Bu, Kızılderililerin Beyazlara 
karşı en büyük zaferiydi. Buna fena halde bozulan Amerikan hükü
meti öç almak için, Toplama Kamplarında (Rezervasyonlarda) ya
şayan ve savaşlara katılmamış Kızıl Derilileri, çoluk çocuk, hepsini 
katlettiler. Sonraları da, teslim olan kabileleri, Şaman Oturan Boğa 
dahil, 1890 Noel'inin 4. günü esir kampında öldürdüler. 

Aynı yıllarda (1876-1894) Amerika Birleşik Devlet ler inin gü
ney illerinde Apaçi Kızılderilileri, barışçıyken "savaş keçiyoluna" gi
riyorlardı. "Goyaltay" adındaki bir şef (Meksikalılarca Geronimo) , 
bir gün evine döndüğünde karısını ve çocuklarını Beyazlarca boğaz
lanmış olarak bulur. Dağlara çıkan Geronimo, yıllarca Meksikalıları 
ve Amerikalıları çete savaşlarında yenip durur. Adı o kadar korku 
salar ki, hâlâ ABD askerleri hücuma kalkarken "Geronimo" diye ba
ğırırlar. Zaman olur, 17 kişilik çetesiyle, 8000 kişilik Amerikan ordu
suna saldırır. Nihayet, Meksika ve ABD kuvvetleri arasına sıkışınca, 
Amerikalıların "2 yıl gözaltında, sonra da Toplama Kampında Özgür 
kalacağı" vaadiyle onlara teslim olur (1894); fakat söz tutulmaz, 15 yıl 
hapiste kalır ve nihayet 1909'da vefat eder. "Kırmızı Yen" ve "Koçiz" 
gibi diğer ünlü Apaçi savaşçıları gibi Kızılderili tarihine geçer. 
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"Beni burada öldürebilirsiniz. Fakat süremezsiniz, gitmeyeceğiz. 
Ancak gelip bizi öldürür, kafalarımızdan vurur ceset olarak sürükle
yebilirsiniz." (Şeyen) 

Milli Diriliş 

Önceleri İspanyol kül türüne bağlı olan Meksikalılar, yüzde 60-
70 Kızılderili kanı taşıdıklarını 1960'larda farkedince, bu resimde 
görüleceği gibi Kızılderili sanat üslubunu benimsemişlerdir . 

Kızılderililerde 1970'lerden beri milli bir diriliş ve kimliklerine 
bağlanış görülüyor. San Fransisko'nun Alcatraz kalesinin (adasının) 
genç Kızılderililerce aylarca işgali, katliam yeri olan "Wounded Knee" 
bölgesindeki ayaklanma, Rushmore Dağında dev-boyu yapılan 4 
Amerikan Cumhurbaşkanına nazire olarak, 25 km. ötede Karatepe 
(Black Hills)de 30 metre boyunda Amerikan o rdusunu yenen Sioux 
Şefi "Çılgın At"ın kafasını kayalara oyduruyorlar (3 Haziran 1998de 
törenle açılması tasarlanıyordu). 

Kızılderililerin Nüfusu 

Avrupalıların Amerika'ya gelmeleri ve "fetihleri" sırasında acaba 
Kızılderili nüfusu ne kadardı? O M N Î bilim dergisi, Aztek'ler çağında 
30 milyon "yerli" yaşadığını ileri sürüyor. 

Bunu tahmin etmek zor olmuştur. İlk önceleri verilen rakamlar 
tam zıttı: kimi 75 milyon, kimi de 8 milyon diyordu. Son tahminler, 
her iki Amerika'da (kuzey ve güneyde) 54 milyon civarında (ABD ve 
Kanada'da 10 milyon bu sayıya dahil). Bu rakamlarda mutabakat var. 

Beyazların gelmesiyle savaşlar, katliamlar ve soykırım Kızılderi
liler üzerine karabasan gibi çöktü. Bazı kabileler ve "halklar" top
tan yokedildi. Öyle ki 1860 yılında ABD'de ancak 340.000 Kızılderili 
kalmıştı ve 1910'da daha da azalarak (bu sefer açlık, sefalet ve has
talıktan kırılarak) 220.000 yerli ancak kalmıştı. 

ABD'de artık Kızılderililer "Tasmanya'lılar" gibi soyu tükenen 
bir ırk olarak yeryüzünden silinecek mi? Pek değil. Kızılderililerin 
nüfusu yeniden - a z da olsa- bir artış gösteriyor. 

139 



ABD ve Kanadada 1.5 milyon oldular, Orta ve Güney Amerikada 
da 15 milyon. Ne var ki, 16. yy.da 55 milyon olan nüfusları, Beyazların 
normal artış oranıyla artmış olsaydı, bugün Kızılderililerin birkaç 
yüz milyon olmaları gerekecekti. Bu da soykırımın dehşetini gösterir. 
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Kaynak: American Indian Holocaust and Survival, Russel Thornton, 1987, sah. 
XVI. Not: Tohrnton'un 2 ayrı çizelgesini, durumu daha iyi belirtmek için üstüste 
koydum. 

Yavaş yavaş "insan hakları" gibi kaygılar uyandı, şartlar, az da 
olsa, düzeldi ve son tahminlere göre ABD ve Kanada topraklarında 
1,5 milyon kadar bir Kızılderili nüfusu oluştu. 

Meksikada ve Or ta Amerikayla Güney Amerikada tam güve
nilir rakamlar olmamakla beraber, "Inter-American Indian Institute" 
tahminler ine göre 30 milyon Kızılderili yaşıyor. 

Demek ki 500 yıl önce 20 milyon Kızılderili varken, şimdi 
31 milyon vardır. Oysa 500 yıl önce nüfusu normal nüfus artışları 
olsaydı, bugün nüfusları en az 200 milyona varmış olmaliydı. Bu da 
beyazların "fetihlerini" ne kadar insafsızca yaptıklarını ve kimseye 
laf söyleyecek yüzlerinin olmaması gerektiğini gösterir. 

Yine de Kızılderililer direniş içgüdüleriyle övünebilirler: Bir 
ara beklenildiği gibi soyları t amamen tükenebilirdi. 
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3. BÖLÜM 

Türklerle Kızılderililer 
Arasındaki 

ORTAK NOKTALARA 
Daha Etraflı Bir Bakış 





KONUNUN ANALİZİ 

Şimdi konumuzun biraz daha teknik ayrıntısına girelim; buna, 
1985 Türkoloji Kongresinde verdiğim ve burada genişlettiğim tebliğ 
ile başlayabiliriz. 

Tebliğ Özeti 
COLUMBUS ÖNCESİ AMERİKAN 

MEDENİYETLERİNDE TÜRKLÜK İZLERİ 

Tarifler: 

1. Amerika'nın yerli halkı için kullanılan "Hintli" ve "Kızılderili" vs. 
tabirleri. 

2. "Kolumbus Öncesi" (Pre-Columbus) tabirleri. 

Varsayımlar : 

3. Kızılderililerin ve Aztek/Maya/İnka medeniyetlerinin menşei 
hakkında nazariyeler. 

4. Kolumbus-Öncesi Amer ikan medeniyetlerine karşı gösterilen 
ilginin sebepleri: 

a) Medeniyetlerinin özelliklerinin doğurduğu ilgi 

b) Irklarının özellikleri dolayısı ile duyulan ilgi 

c) Kuzey-Orta ve Güney Amerika'da yaygın olan efsanenin uyan
dırdığı merak ve o efsanede sözü geçen "Pif'in soyu hakkında 
spekülasyonlar 

5. Atatürk'ün bu konuya duyduğu ilgi. 

6. Bu konunun Türklerle ilgisine dair ilk tetkikler ve yazılar, abart
malar, dil yakıştırmacılıkları. 
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İlişkilerin Analizi: 
7. Türklerle Kolumbus-Öncesi Amerikan medeniyetleri arasında

ki ilişki noktaları: 

a) Simültane icat veya "diffusion" nazariyelerinin konuya tatbiki 

b) Dilde bazı benzerlikler: kelime, sentaks, gramer 

c) 12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Toltek/Aztek'lerin 12 Hay
vanlı takvimi 

ç) Devletin 2'li/4'lü taksimatı ve idareci prensleri "tegin'ler 

d) Gelenek ve görenekler 

e)Efsaneler 

f)El sanatları: Motifler, desenler, kilimler 

g) lnka İmparatorlarının ve Maya-Aztek "medeniyet 
getiricilerinin antropolojileri 
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8. Türklerle Kolumbus-Öncesi Amerikalı ların zaman ve mekân 
içinde temaSı meselesi. 

KONUMUZ: Amer ikan kıtasına Avrupalılar ayak basmadan 
evvel, Meksikada ve onun güneyinde oluşmuş olan "yerli" medeni
yetlerinde Türk tesiri veya izleri bu lunup bulunmadığı konusu. 

Ağırlık, Toltek-Aztek-Olmek, Maya, Aymara- lnka kültürleri 
olmakla beraber yerleşik medeniyete geçmemiş veya sonradan ko-
nar-göçer olmuş "Kızılderili" kabilelerinde de bazı Türklük izlerinin 
mevcudiyeti tartışılacaktır. 

TARİFLER 

1. "HİNTLİ ve "KIZILDERİLİ" v.s. TABİRLERİ 

(a) HİNTLİ TABİRİ: 
Amerika yerlilerine "Hintli" (İngilizce "İndian") (Almanca 

"İndiana") demek âdet olmuştur. Bunun sebebi, Amerika'yı "keşfe
den" Kristofus Kolumbus (Kristof Kolomb)un, Hindistan'a geldiğini 
zannetmiş olmasındandır . Nitekim ilk ayak bastığı Karaib adaları 
bölgesi hâlâ "West Indies" (Batı Hindistan'lar) diye anılır. Yerlilere 
de bu sebeple "Hintli" denilmiş ve isim öylece kalmıştır . 3 5 

(b) "KIZILDERİLİ" TABİRİ: 
Amerika yerlilerinin deri rengi çoğunlukla bakıra çalar bir kızıl

lıkta olduğundan, "Red Skin", "Peau-Rouge" gibi isimlerle anılmışlar
dır. Bazılarının teni "buğday-beniz" açıklığında esmer, bazısınınki yeni 
kösele bejinde, ya da sarı-esmerdir. Fakat Avrupalıların alıştığı beyaz, 
kara ve sarı deri renklerinin hiçbirine uymayan bakırımsı kızıllık daha 
çok dikkati çekmiş ve bu isim popüler edebiyatta yerleşmiştir. 

(c) İLMÎ NOMANKLATÜR: 
İlmî tabirler arasında "Amerindian" en geçerli olanıdır. Irkî tasnif 

bakımından "Proto-Mongoloid" tabiri de sık sık kullanılmaktadır. 

35 Bir b a ş k a iddia (R. T h o r n t o n , A m e r i c a n indian. . . . vs . , 1987) , " i n d i a n " s ö z ü n ü n , i spanyo l 
ca " L o s I n d i o s " yan i r e n k l i / e s m e r tenl i a n l a m ı n d a o lduğu ve K o l o m b ' u n bunu kaste t t iğ i 
şek l inded i r . 
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Biz bu kitabımızda, genel olarak "Amerika Yerlileri", konar-gö
çer olanları için de "Kızılderililer" deyimini kullanacağız. 

VARSAYIMLAR (NAZARİYELER) 

1. MENŞE NAZARİYELERİ: 
(a) Amerika Yerlilerinin Menşei Hakkında Nazariyeler: 

Kolumbus, ilk rastladığı Amerika yerlilerinin, "Doğu Hindis
tan'dan gelme Hindular olduğuna inanmıştı . Amerigo Vespuci'den 
sonra, keşfedilen kıtanın Hindistan'ın bir parçası değil, "Yeni Dünya" 
olduğu anlaşılınca, oradaki yerlilerin "İnsanlık T a b l o s u n d a yeri tar
tışılır oldu. İncil'de sadece Beyaz, Kara ve Sarflardan söz-edildiğine 
ve "Kızıl" derili insanlara ait bir kayıt bulunmadığına göre, bazı pa
pazlar, bunların "insan" sayılmaması gerektiğine dair fetva vermiş
lerdi. Bu nazariye, onların Hristiyan Avrupalı istilacılar tarafından 
sömürülmeler ine kılıf hazırlıyordu. 

Cotton Mather adlı bir başka papaz, onlara insanlığı çok gör
müyor ve İncil'de bahsi geçen "İsrailin kaybolmuş 13. Kabilesi" ol
duklarını ileri sürüyordu; ama, Orta D o ğ u d a n Amerika'ya göç su
retiyle değil de, İblis tarafından getirildiklerine inanıyordu. Gariptir 
Kızılderililerin Yahudi soyundan geldikleri kanaati bugün bile mev
cuttur (Bazı Kızılderililerin "Karga burnun" özelliği taşımalarından 
dolayı olabilir). 

Asırlar boyunca, gayri-ilmî ve yan ilmî nazariyeler sürüp gitti: 
Yunanlı, Truvalı, Fenikeli, Romalı, Mısırlı, Habeş, Fransız, İngiliz, 
Galyalı, Danimarkalı menşe nazariyelerinden başka, Okyanusa ba
tıp kaybolmuş Mu ve Atlantis kıtalarına bağlayanlar bile olmuştur. 
1960'larda roman mı, araştırma mı yazdığı belli olmayan Eric Von 
Dâniken ise, uzaydan gelen astronotlarla Hayal-Bilim karışık tezler 
ileri sürmüştür. 

İlk doğru cevabı anlaşılan 1590'da İspanyol Jose Acosta bulmuş
tur: O sırada Bering Boğazı henüz keşfedilmediği halde, mant ık yo
luyla bu "iki kıta arası köprü" nazariyesine varmıştır. 
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Bering Boğazı'nın Keşfi 

Ancak, eski ve yeni dünyanın nerede birbiriyle birleştiğini 
veya yakınlaştığını kestirememişti . O n d a n bir nesil sonra, Edward 
Brarewood adlı bir İngiliz, t am isabetle, bir asır sonra keşfedile
cek olan "Bering Bölgesini" gösteriyordu: "Tatarların elinde olan 
Asya'nın Kuzeydoğu kara parçası, Amerika'ya geçiş yolu olmuştur" 
demiş ve "Tatar" dediklerinin, Or ta Asya'nın ve Kuzeydoğusunun 
yerlileri olduğunu, Kızılderililerin de "Tatar" soyundan geldiğini or
taya atmıştır. 

Vitus Bering, 1740'larda Asya ile Amerika arasındaki 70 km. 
aralıklı Boğazdan geçince ve bu Boğaz'ın orta yer inden her iki kıta
nın da görülebilecek kadar yakın oldukları anlaşılınca, hemen herkes 
Amerika yerlilerinin bu yoldan geldiklerini kabul eder oldu (çeşitli 
çağlarda, Sibirya'yla Alaska büsbütün bitişik olmuş, zaman zaman da 
yakın yakın adacıklarla aşılır halde olmuştur) . 

1800'lerin başında Von Humbold t , Kızılderililer üzerinde yap
tığı antropolojik tetkikler sonucu, bunların "Mongoloid" ırkıyla 
benzerliklerini tesbit etmiş, böylelikle Amerika yerlilerinin Asya 
menşei kesinlik kazanmıştır. Ancak son zamanlarda bu nazariye
ye rötuşlar yapılmış, dikkatle alınan ant ropometr ik ölçüler, "Kızıl 
Derili ' lerin Sarı-Moğol ırkından birçok bakımından farklı oldukları, 
onların Mongoloid ' lerden türemiş olamayacakları, olsa olsa Mon-
goloid'lerin Kızılderili'lerden kopma bir kol olabileceği nazariyesi 
revaç buldu. 

Haddon , Montandon, Pittard ve Howells gibi ünlü antropolog
lar, Amerika yerlilerine "Proto-Mongoloid" (Mongoloid-Öncesi) de
mekle, onların daha eski bir soy olduklarını anlatmış oluyorlardı. 

Bu düzeltmeler, Amerika yerlilerinin Asya menşei nazariyesini 
değiştirmiyordu; münakaşalar, bu göçün ne zaman olduğu nokta
sındaydı. Ünlü antropolog Hurdlicka, Asya'dan göçün ancak M.Ö. 
4-5000 yıl gibi yakın zamanlarda olduğunu iddia ederken, başkaları 
ise bunu daha eskilere çıkarıyordu. 

Son yıllarda yapılan keşifler (Taş ok ve mızrak uçları, insan fo
silleri) ve C-14 laboratuvar analizleri, artık işi nazariyeden çıkarmış, 
olgu (vakıa) alanına sokmuştur: Asya'dan Amerika'ya Bering (Boğazı 
değil, "Kara Köprüsü") yoluyla ilk göçler, M.Ö. 32.000'de olmuş (ve 
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ilk olarak, Proto-Mongoloid ' ler değil, Avustralya yerlilerine benze
yen insanlar gelmiş), Bering'i su, Amerika'yı da buzullar ör tünce göç 
du rmuş , 28.000 yıl önce iklim şart lan ve karalar gene müsait olun
ca da yeni göçler (asıl Proto-Mongoloid' ler) gelmiş, nihayet M.Ö. 
13.000'lerde Asya Amerika'dan gene kopunca "son" bulmuştur . Asya 
yoluyla en son gelenler Aleut'lar ve Eskimo'lardır: M.Ö. 2000 yıl ka
dar evvel, Sibirya'nın kuzeyini takip etmişler ve Bering Boğazını ya 
kayıklarla, ya da deniz buz tu t tuğunda üzerinde yürüyerek, Alaska'ya 
ulaşmışlardır. Ancak Eskimo'lar, Kızılderililerden olmadığından ko
n u m u z u ilgilendirmiyorlar. 

Bütün bu nazariyeler ve buluşlar, Amerika insanının hep başka 
yerden geldiğini gösteriyor. Amerika'nın gerçek yerlisi insan (veya 
insan öncesi / Prehuman) fosili bu lunmamış mıdır? Bütün arama
lara rağmen bulunmamışt ı r . (19. yüzyılda bir Arjantin Profesörü, 
bulduğu bir fosile bir milyon yıllık bir eskilik kondurmuşsa da, yeni 
ölçüler bunun sadece birkaç bin yıllık olduğunu ortaya koymuştur) . 

SONUÇ 

Şu halde Amerika Yerlisi "Kızılderili" denilen insan, Amerika' 
ya M.Ö. 32.000 ile 13.000 arasında, Asya'yı Bering yolundan geçerek 
gelmiş ve Kuzey ve Güney Amerika'ya yayılmıştır. Buzullar çağında, 
Asya'dan Avustralya, Asya pigmesi siyah ve çeşitli ırktan insanlar tek 
tük gelmişse de, göç edenlerin çoğu, Mongoloid-Öncesi ırktan, hafif 
çekik gözlü, Bakır-Tenli, kara saçlı, kara gözlü, iri burun lu ve tama
mıyla köse tü ründen insanlardı. 

Bu "Proto-Mongoloid"lerin Türklerle bir ilgisi olup olmadığının 
münakaşasını daha sonra yapacağız. 

(b) Aztek-Maya-İnka Medeniyetlerinin Menşei Hakkında 
Nazariyeler: 

Avrupalılar geldiğinde, bozkırlarda, ormanlarda ve dağlarda 
"avcı" hayatı yaşayan -bazıları da, basit köy ve kasaba hal inde biraz 
çiftçilik yapan insanlar gördüler; bunlar az evvel sözünü ettiğimiz 
"Yerliler"di. Bugün ilim adamları onların menseileri ve ırkları hak
kında sözbirliği halindedir. Bir de Meksika'da, Orta Amerika'nın 
Guatemala bölgesinde ve Güney Amerika'nın Peru dağlarında ya
şayanlar vardı. Bu Aztek'ler, Mayalar ve İnka'lar büyük medeniyet 
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Köse Olmayan Kızılderililer 

İstisnasız köse olan Amerika yerlileri arasında bu tipin izleri 
keşfedilince, onlar için ayrı nazariyeler kurulmaya başlandı. Kimine 
göre, Amerika 'nın doğusuna (Labrador-New Hampshire ve Boston 
taraflarına) ayak basmış olan bazı Vikingler Güney Amerika kıtasına 
kadar yürüyüp gitmişlerdi (her nedense, o tarihlerde kendileri bar
bar olan Viking'lerin matematik, astronomi, hayvanlı takvim ve mu
azzam şehir medeniyetleri ku rma bilgisini nereden bulup yerlilere 
nasıl öğrettiklerini izah e tmeden geçiyorlardı!) Ayrıca, o "Medeniyet 
getirici evliyalar", Viking'lerden asırlarca önce Toltek ve Mayalarca 
bilindiğine göre, nazariyenin elle tutan yeri kalmıyordu. Bunun tam 
aksi, bir de Mali'den kalkıp gelen zenci "Medeniyetçileri" nazariyesi 
de "uygarlıkçı" yerlilerin tipine uymuyor. 

İngiltere'de kayıp bir Galya Prensinin macerası da sonraları 
Amerika'ya yakıştırılmıştı. Hintli Budistler olabileceği nazariyesi ise, 
bazı Aztek duvar motiflerinde lotus çiçeğine ve Amerika'da olmayan 
file benzeyen şekiller o luşundan kuvvet alıyordu; bu ise Viking naza
riyesinden daha akla yakın geliyor. 

Prof. Haııs Breuer, 1972'de yayınlanan "Columbus was Chinese" 
adlı eserinde, Kolombus'un Çinli o lduğunu değil, Amerika'yı ilk keş
fedenlerin Çinli o lduğunu iddia ediyor. Birçok Çinli seferinden söz 
eden yazar, Çin'in Türk soylu Çu Sülâlesi ve ilk hanedan çağları üze
r inde özellikle duruyor. 
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merkezleri kurmuşlar, şehirler, abideler dikmişler, imparatorluk 
haline gelmişlerdi. Bunların da menşei Asya ve ırkları mongoloid 
Öncesi soy muydu? 

İşte burada sözbirliği ve oybirliği yoktu. Her ne kadar Avrupalılar 
geldiğinde bu ülkelerin halkı "Kızılderili" t ipinde, yani mongoloid 
önces i soydan idiyse de, yönetici kadroda ve bazı heykel ve kabart-
malarda başka bir tipe de rastlanıyordu. Hepsinde az çok ortak mo-
tifli olan efsanelerde ise, Kızılderiliye benzemeyen, "Medeniyet geti
rici" bir tanrı veya evliyalardan bahsedilirken bunlar, "Beyaz tenli ve 
bıyıklı-sakalh" olarak tasvir ediliyordu. 



Japonlar ve Uzaylılar! 

Orta Amerika'da keşfedilen çok eski testi ve vazo kalmalarının, 
Japonya'nın, Jomon çağı eserlerinin aynı oluşu bir Japon nazariyesi
nin de doğmasına sebep olmuştur; fakat Amerika'da başka bir Japon 
izi bulunmayışı, bunun fırtınayla Amerika'ya çarpıp kazazede olmuş 
birkaç denizcinin testisi olduğu neticesine vardırıyor. (Fenikeliler 
hakkında söylenenler gibi.) 

Von Dâniken'in Nazka kül türünün yer çizgilerini uzaydan gel
me astronotların roketleri için yapıldığı iddiasının üzerinde duraca
ğız. Daha eski menşeiler arayanlar da vardır. 

Mısırlılar mı Etrüskler mi? 

Ünlü Norveçli arkeolog Thor Hyerdahl, Mısırlıların Atlas 
Okyanusu yoluyla Meksika kıyılarına vardıklarına inanıyor. Mısır'da 
da, Meksika'da da ehram/piramid geleneğinin olması başkaları gibi 
onu da bu istikamette düşündürmüştü . Bunu ispat için, 1969'da Râ-
1 ve 2 teknelerini aynen Mısırlıların malzemesi ve tekne tekniğiyle 
yapmış, Cebelitarık'tan çıkmış ve 2. denemesinde Barbados'a ulaşa
bilmişti. (Bu "Medeniyetçi" Mısırlıların Peru'ya geçtiklerini, oradan 
da İnka yapımı sallara binip koca Pasifik Okyanusunu aştıklarını ve 
sonunda Paskalya adalarına ayak bastıklarını ispat için de, daha önce 
1946'da Kon-Tiki salıyla aynı yolu takip etmiş, filmlere konu olmuş-
tu). 

Amerika'yı ziyareti sırasında Hyerdahl ile bir konuşmamda eski 
Amerika evliyalarının hiç de Mısırlılara benzemediğini , hatta ken
disinin American bidians in the Pacific adlı eserinde, mumyalanmış 
inka prenslerinin saç buklelerinin Mısırlarınki gibi kara değil, kes-
tane-kumral renkli olduklarını bizzat kendisinin yazdığını hatırlat
mışt ım. 

Mamafih onun, çok ilkel bir tekneyle dahi Akdeniz'in ve 
Atlas Okyanusunun aşılabileceğini ispat etmiş olması, bir başka 
nazariyeye kuvvet kazandırmıştır ; Etrüskolog bir İtalyan profesö
rü, Amerika'nın ilk medeniyetini yaratanlardan olan Ölmekler le 
Etrüsklerin heykellerindeki şaşılacak üslûb benzerliğine dayanarak, 
Amerika'ya ilk "Medeniyetçi" göçün İtalya'dan Etrüsk'ler vasıtasıyla 
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gittiğini iddia etmişti. Türklerle akrabalığına dair ipuçları bulunan 
Etrüsk'ler Hyerdahl'ın deniz yolunu, ama Mısır'dan değil, belki de 
Batı Anadolu'dan takip etmiş olabilirler. (Mısır kıyılarını takiben 
Akdenize açılmış olmaları da m ü m k ü n ; o çağın Mısır kayıtları, "baş
ları tüylü korkunç denizci adamlardan" sözediyor). 

Takvimle Gelen Facia 

Kızılderili uygarlıklarını yakan facianın bir sebebi, bilmedikleri 
şeyler değil, bildikleri veya bildiklerini sandıkları şeydi: Güneş tan
rısı veya onun oğlu, o beyaz sakallı, beyaz tenli evliya bir zamanlar 
kralları ve rahipleri olmuş, sonra da güneşin battığı yere doğru gidip 
yok olmuş; giderken de "gene geleceğim" demişti. Aztek'lerin "52 yıl 
dönemli asır" inançlarına göre her yeni dönem başlangıcı ya büyük 
bir felaketle, ya da müjdeyle gelirdi. 1519 yılı böyle bir dönemdi ve 
Meksika'nın doğusunda (güneşin doğduğu yerden), geri geleceğini 
söylediği evliyaların geldiği haberi gelmişti. Hem de kâh 4 ayaklı hay
vana, kâh 2 ayaklı insana benziyorlardı, (yani ata biniyor ve iniyorlar
dı). Aztek imparatoru Moktezuma da kendini güneş soylu biliyordu; 
akrabalarına büyük hürmet gösterilerek karşılanmalarını istedi. 

Bu saygıyı ve inancı istismar etmesini bilen İspanyol 
"Konkistador"u Hernan Cortez Meksika'yı böylelikle kolayca fethetti 
ve Aztek medeniyetini yaktı ve yıktı. 

İşgaller ve Soykırımlar 

Cortez Meksika'yı fethettiği sıralarda, Pizzaro da 1532'de 
İnka'ların medeniyetini yokediyordu. Maya'larınki de 1567'de yo-
kedildi. Papazlar geldi, şeytan işi diye kütüphaneler yakıldı, kültür
ler yasaklandı, yerliler madenlerde köle olarak kullanıldı, altından 
yapılma sanat eserleri eritilip külçe halinde kalyonlara doldurulup 
İspanya'ya yollandı. 

İspanyolların ardından, doğuya Kuzey Avrupalılar geldi, 
(İngilizler, Hollandalılar); Fransızlar da gecikmedi. Bu yeni gelenler 
Kuzey Amerika 'nın doğusundan büyük şehir medeniyetleri bulama
dılar. 



Fakat aç ve hırslı oldukları toprak servetini buldular ve acıma
sızca yerlilerin elinden kapıp onları batıya doğru sürmeye başladılar. 
Yeni yurt lar ında petrol ya da altın keşfedildikçe oralardan da sürül
düler. 

19. yüzyıl geldiğinde, Amerika yerlilerinin gıdasının ve eko
nomisinin temeli olan Bizon sığırları hemen hemen yok edilmiş, 
dengesiz savaşlarda Kızılderililerin nesli kırılmış, Güneydeki mede
niyetleri mahvedilmişti . Amerika'nın yerli inşası (Asya'da Tasmanya 
ırkının başına gelen felâket gibi) tam manasıyla yeryüzünden silin
mek üzereydi. Bu, eşine az rastlanır bir soykırımdı. 

Fakat Kızılderililerin direnme gücü büsbütün kırı lmamıştı . 20. 
yüzyılda nüfusları yavaş yavaş artmaya başladı. 

TÜRKLERİN İLİŞKİLERİNE DAİR ESKİ TEZLER 

Yukarıda sözünü ettiğim 16. yy.'ın E. Brerervvood'un Amerika'da 
Türk-Tatarlara atıf yapan kitabından sonra, 1673'de John Jocelyn adlı 
bir başka yazar da, Mohawk Kızılderililerinin "tatarca" konuş tuğunu 
iddia eder ve "Türkçe ile aynıdır" diye ilâve eder. 3 6 

Ünlü bilgin Von Humboldt , 1800'lerde Amerika'da araştırma
lar yaptıktan sonra yazdığı eserinde, Amerikan dillerinden derlediği 
137 kelime kökünün Ural-Altay dilleriyle, hatta açıklıkla Uygurcayla 
izah edilebileceğini belirtir. 3 7 

1924'de Rio'da toplanan 20. Amerikancılar Kongresinde Çinli 
Toung-De Kien, Çin menşe tezini ileri sürerken, bunu Türk soyun
dan olan "Çu' lar ın zamanına bağlar, ve Amerikan yerlilerini "Altayh" 
diye tanımlar. 3 8 Sık sık da; "medeniyet getirici" efsanevî şahsiyetlerin 
Beyaz ırktan olduklarını belirtir. 

1935'de Roma'da toplanan 19. Oryantalistler kongresinde, 
Montevideo'lu Prof. Ferrario, Türkçeyle Keçua (înka) dilleri arasın
daki benzerliğe ciddi şekilde dikkati çeken ilk bilgin o lmuştur . 3 9 

36 Accoun t o f Voyages to tlıc N c w Wor ld , 1973. 
37 Vuesdes Cord i l l i e t res . . . v.s. salı. 3 1 , 39 . 
38 De Tor iğ ine des A ı n e r i c a i n s Precolumbiens, salı. 39 . 
39 Del la . bass ih i le pa ren l c l a Ira. Ica l ingue . " a l t a i c h c " e d a lcune a m e r i c a n e , s . 2 1 0 - 2 2 3 . ( bunda 

A m e r i k a n d i l l e r inden s ade K e ç u a ile Altay d i l l e r inden de sade T ü r k ç e ka r ş ı l a ş t ı r ı lm ı ş ım 
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YENİ İNCELEMELER 
(benim ve başkalarının) 

Önsöz bö lümünde değindiğim konuya burada biraz daha ayrın
tısıyla gireceğim (tekrarlar bağışlana...). 1942 ve 1943 yıllarında, "La 
Republique" gazetesinde Fransızca olarak üç yazı yazmış ve Fransız 
Kâşif-seyyah-romancı Gustave Aimard' ın Kızılderililer arasında ya
şarken gördüğü âdetlerden, bence Türk geleneklerine yakın gelenleri 
toplamış ve bir münasebet k u r m u ş t u m . 4 0 Sonraları bu tetkiklerimi 
biraz daha derinleştirmiş, yerlilerdeki (Kızılderililerdeki) ve Aztek 
medeniyet indeki Türklük izlerine (özellikle "12 hayvanlı Takvime) 
dikkat çekmiştim. 1945 yılında bu konuları, Türkolog Prof. Zeki 
Velidi Togan'a da anlatmış ve aylarca karşılıklı fikir alışverişi imkânı 
doğmuştu. Bunun neticesi olarak, bu ünlü tarihçi, 1946 tarihinde ya
yınlanan "Umumi Türk Tarihine Giriş" adlı eserinin 388. sahifesin-
deki bu Türklük izlerini ve takvim konusunu ele almıştır. 

1947de 1. baskısı yapılan "Türkiye Yıllığının 586. sahifede baş
layan Kronolojimde tekrar bu konuyu inceledim. 1952de Amerikada 
"One America" 4 1 adlı eserde bu meseleyi, "Amerika'ya İlk Göçler" 
konusu çerçevesinde ele aldım; ayrıca, 1002 yılında Vikinglerin 
Leif Ericson'u ile birlikte Kuzey-Doğu Amerika'ya ilk ayak basan
lar arasında (hatta Amerika'ya ilk adı olan "Vineland" ismini takan) 
"Tyrker" adlı bir Türkün bu lunduğunu, İskandinav "saga"lannın 
incelemesinden çıkarıp yazdım. Aynı konuyu bir başka vesileyle iş
leyen Macar araştırmacı Emil Lengyel, destanlardaki "Tyker Macar 
zannedilirse de, herhalde Türktü" diye bir notla belirtmiştir ' 1 2 

1952 yılında Columbia Üniversitesindeki derslerimde ve 
"Carnegie Endovvment for Peace" Vakfında 1967'de konferanslarımda 
daha çok derinine inmem üzerine, New York Times'ın 19 Mayıs 1968 
günlü "Science" (İlim) ilavesinde, Amerika'yı Kolumbus'tan önce 
"keşfedenler" sayılırken, araştırmalarıma dayanılarak, en eski kâşif-
göçmenlerin Türkler olabileceği belirtilmiştir (haritada göç kolları 
için bkz. Sah. 15) Gene o tarihlerde Meksika'da yaptığım incelemeler 

4 0 " R i t c s F u n e r a i r e s D e s P e a u x - R o ı ı g e s E t d c s Turcs A n c i e n s " , " L c s T o g u i n s d e s A r a u -
c a n s " ; " L e s P i e - K a n s " e t l e m o t " K a n " . 

41 I ' rent ice Hai l Yay ınev i , Nevv York, sah . 2 8 9 . 
42 O n e America, Sah . 2 2 0 ve R. ve M. Gra/ .a : " T h e H u n g a r i a n s " in America" I9(ı9, sah . 8 . 

ve 9 . Bu Vik ing des t an ın ı ve T y r k e r adı mese l e s in i Nisan 1938'de A n k a r a ' da y a y ı n l a n a n 
Ülkü D e r g i s i n d e C. Ba tu r kes in şek i lde hal le tmiş t i r . 
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sonucu Meksiko-City etnografya müzesinde bir tebliğ vermiştim. 

Bu konularda Amerikadaki neşriyatımdan hemen sonra bir 
Amerikalı yazar, Dr. Calvin Kephart 1960'ta yayınlanan antropoloji 
üzerindeki araştırmasında, Amerikan ırkından ve medeniyetlerin
den söz ederken, "Altaylı" ya da "Tatar" gibi tabirler yerine, açıkça 
"Türkler" ve "Turanlılar" deyimlerini kullanıyor. 1 1 

1969da (şimdi arkeolog olan) kızım Aslıhan Türkkan, Robert 
Collegede B.A. tezi olarak "Cultural Influences on the Indian 
Civilizations of America" adlı bir tebliğ yazmıştır. 

Bu arada, Georges Dumezil ' in 1957de Journal Asiatiquede 
yayınlanan bir dil araştırması, ancak Türkçe ile izah edilebilen üç-
yüzden fazla "Kızılderili" dilinden kelime gösteriyordu. Bu çok mü
him incelemeden ancak 1960 sonlarında, rahmetli Prof. Z. Velidi 
Togan'nın New York'ta dikkatimi çekmesiyle haberdar olmuş, 1971 de 
de Philedelphia Üniversi tesinden Prof. Dr. Osman Nedim Tuna'nın 
bu dilcinin 1954'te Studia Linguistica'da çıkan bir başka makalesi
nin fotokopisini yollamasıyla okuyabilmiştim. Richard Peters de 
"Türklerin Tarihi" adlı son eserinde aynı konu yer almıştır. 

1971-72-73 tarihli "Cultura T ı rc ica 'n ın VIIMX-X ciltlerin
de (sah. 157-173), K.Ö. Amerika ve Türk ilişkilerini şemalarla bir
likte gösteren ve bir hayli geniş bibliyografya ile desteklediğim bir 
araşt ı rmam yayınlandı. 1971de yayınlanan "Tıırkish-American 
Encyclopedic Digest'in 32. ve 37. sahifelerinde de, K.Ö. Amerikan 
medeniyetlerinde Türklük tesiri belirtildi ve bu konuyu 1977de 
Kültür Bakanlığı'nın çıkan "Milli Kültür" dergilerinin Ağustos-
Aralık sayılarında ve önce "Tarih", sonra da "Yıllar Boyu Tarih" adlı 
dergilerde (1972-1982) işledim. 

Amatörlerin Gayreti ve Zararları 

Bu gayretler konuya hayırlı ilgileri çekerken, bir yandan da faz
la amatörce yazıların yayınlanmasına sebep olmuştur. 1952, "One 
America" adlı kitapta, Amerikadaki kravat desenleri yüzünden Halûk 
Tanju adlı bir Türk'ü övmüştüm. Hakkında yazdıklarımı m e m n u n i 
yetle okuyan bu ressam, yazımdaki "Türk-Kızılderili Münasebetleri" 
ile ilgili bahislere de merak sarmış, 1970'de önce Amerika'da fotoko
piyle teksir edilmiş olarak, sonra da İstanbul'da 1973'-de, "Orta Asya 

43 Raccs of M a n k i n g , 1960, New York. sah. 9 9 , 105, 112. 
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Göçlerinde Tunçderililer-Fiziksel ve Sosyo-Kültürel" adlı kitabını 
kendi parasıyla bastırmıştır. Dağıtımını başarıyla yaptığı kitaptan 
sözünün edildiğini pek çok yerde duydumsa da, bu sahanın yaban
cısı olanlarca karışıklığı dolayısıyla pek okunmadığına , fakat hacmi 
dolayısıyla (!) ciddiye alındığına şahit oldum; tarihçiler ve dilciler 
ise, en hafifinden "abur cubur" diyerek, hem kitabı hem de konu
yu toptan alaya almışlardır. Nitekim ressam-yazar, ne duyduysa ve 
neye rastladıysa, kritik süzgeçten geçirmek şöyle dursun , çok kere 
anlamadan sahifelere aktarmış. Kitabın kapağına kondurduğu ve 
Türklerle ilişkiyi belirtme amaçlı 200'den fazla isim ve kelime bunun 
en üzücü misali: Aynu'lar, Papua'lar, Buryat'lar, Velş'ler ve hatta bir 
de Soya! İlgisiz birçok iktibaslar da bazen 20-30 sahife uzayıp gidi
yor. Bu kadar zahmet boşa gitmiş. 

Bu sebeple, gayri-ilmî yakıştırmalarla, mübalağalarla ve düzen
siz yazışlarla bu konu ele alınırsa, K.Ö. Amerika ve Türkler mevzuu, 
Von Daniken'iıı Uzaydan gelme Astronot Kızılderilileri gibi gülünç-
leşir, ciddî araştırmacılar kolay kolay bu sahaya yanaşmaz. 

Türkoloji Kongreleri 

• İyi ki 1981'deki İstanbul Edebiyat Fakültesinin düzenlediği Millî 
Türkoloji Kongresinde Prof. Dr. Osman Nedim Tuna, çok ciddi len
güistik karşılaştırmaları ile konuya tekrar Türk ilim adamlarının 
dikkatini çekebilmiştir. 

"Kızılderili Dilinde Türkçe ve Moğolca Kaynaklı Kelimeler" adı
nı taşıyan bu tebliğden sonra, aynı kongrede, Ankara Üniveristesi 
Tıp Fakültesi cerrahlarından rahmetl i Prof. Dr. Mecit Doğru da, 
"Türkiye'de Kızılderili Dilinde ve Kızılderili Kabile Adlarını Andıran 
Yer Adları" adlı tebliğini sunmuştur . Bilâhare Dr. Mecit Doğru, bu 
tebliğini genişleterek, "Türk Dünyası Araştırmaları" Dergisinin 
Ağustos-1982 sayısında, "Türkiye'de Kızılderili Dilinde Yer adlı ve 
Proto-Türk-Kızılderili İlişkisi" başlığıyla neşretmiştir (sayı 19, sah.5-
22). Bu tebliğ ve makalede yer alan listede, filologların ve lengüist-
lerin hemen reddedecekleri bir hayli kel ime 4 ' mevcutsa da, doktor-
araştırmacı bir hüküm vermemeye dikkat çekmiş, sadece dikkatine 

4 4 M i c h i g a n ' d a k i " O m e r " i n , za ten T ü r k ç e " Ö m e r ' l e v e " A y n u " kabi le ad ın ın , za ten Türk 
o l m a y a n " A y n u ' k a v m i n e , K a r s ' ı n " A y n a - h " s ı n d a n d a h a yak ın o lmas ı g ib i . " Ş o s o n " ulus 
ad ın ı . D o ğ u A n a d o l u ' n u n " S a s o n " u n a benze t i lmes i d e öy le . 

157 



çarpanları toparlayıp, "yargı ve kararı" bu konunun gelecek yetkili
lerine bırakmıştır. Bu toplama çok da faydalı olacaktır. Çünkü isim
ler "hazinesinde", araştırılmaya değer "alma", "apa", "ayova", "belen", 
"buga", "elik", "kayapa", "kara ayak", "kayak", "kazan", "keçe", "maya", 
"toluka", "türe", "yağan", "yurak" gibi cevher sözler çoktur. 

TÜRK VE ESKİ AMERİKA KÜLTÜRLERİ İLİŞKİSİ 
(Difüzyonist ve paralel icat teorilerine göre) 

Bilindiği gibi, iki ayrı kültür arasında benzerlikler varsa, buna 
bakışta sosyal-tarihçiler ikiye ayrılır. "Difüzyonistler", alıcı ve ve
rici olarak iki ayrı kaynak kabul ederler. Biri icat etmiş ve öbürü
ne, ya uzaktan tesirle, ya da göç veya istilâ yoluyla, bunu yaymıştır. 
"Paralel İcat" teorisi ise bunu reddeder. Benzerliklerin çok kere tesa
düf neticesi başka kültür unsurlarını hatırlatabileceğini savunurlar. 
Antropolog C. Coon şöyle der: 

"Bir hümanis t ve iyimser kişi olarak, insanın sonsuz genetik çe
şitliliği sayesinde, dehâ eserlerinin her yerde kendiliğinden doğabi
leceğini inanmayı tercih ederim." 

Alıntı mı, Tesadüf mü? 

Her iki tezin de haklı olduğu yerler vardır. Fakat her konuda tek 
başlarına kültür gelişmelerini izah edemezler. Kızılderililerin, mekâ
nın 4 cihetini (yönünü) mukaddes saymaları, Hunlar ve Göktürkler 
de böyle sayıyorlardı diye onlara bağlamak sakat olur, çünkü 4 ciheti 
kutsal saymak Afrika zencilerinde bile vardır ve anlaşılan insan di
mağının kendine özgü bir eğilimidir. 

Dil tesiri bahsinde de böyledir. Güney Amerikada "arda" ke
limesiyle, Meriç nehri civarındaki "Arda" ismi, ses bak ımından tı
patıp aynıysa da, manaca bir ilgileri yoktur. Meyve olan "ayva" ile 
Amerika'nın "Ayova" eyaleti, "Niyagara" şelâlesiyle "ne yaygara", 
"Amazon nehriyle, Türkçe "amma u z u n u n sadece şaka olarak dü
şünülebileceği gibi. 

Ancak, iki kültürdeki bir kelime, hem ses bakımından, h e m de 
manaca aynı ve benzer ise, bunun tesadüf ve bağımsız "paralel icat" 
olması şansı azdır. Meselâ, ünlü filolog Prof. M. Swadesh, "İstatistikî 
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korepondanslar" teorisiyle, "boynuz" anlamındaki İngilizce "horn" 
ile Lâtincedeki aynı manaya gelen "cornus"u karşılaştırmış ve akra
balık sonucuna varmışt ı r 1 5 Ben de, K.Ö. Amerikan dillerinde tepe 
ve dağ anlamına gelen "tepek" kelimesiyle, Türkçede aynı manada 
kullanılan "tepeğ" ve "tepe" kelimelerini bu istatistikî metoda göre 
karşılaştırdım ve tesadüfen benzeme ihtimalinin 4000' de 1 nispe
tinde olduğunu, yani akraba olmalarının daha doğru bir ihtimal 
olduğunu kanıtladım. Bu dil mukayeseleri artık gitgide bilgisayar
ların yardımıyla (özellikle Upsala Üniversitesinde) yapılmaktadır. 
Gene bu metodla, çift sözlerin hem sesçe, hem de manaca benzer 
olmaları halinde, tesadüften bahse tmek hemen hemen imkânsızdır. 
Meselâ, eski Meksika dilinde, "Tepe-Huan" şeklinde bir çift kelime 
vardır. Dr. Alphonso Caso, bunu İngilizceye, "tepenin hükümdar ı , 
hanı" şeklinde tercüme ediyor 4 6 D M o d e r n Türkçeyle bile biz bunu 
hemen hemen aynen "Tepe Han" olarak ifade ederiz. Sıfat düzeni 
bile Türkçedeki gibidir, yani başa değil, sona gelmektedir. Nitekim 
Türkçede "Deniz Han, "Gökhan Han", "Yerlik Han" deriz. 

Prof. Swadesh, bilgisayar kullanarak, şu formülü vazetmiştir: 
Eğer iki dildeki benzer kelimeler yüzden fazlaysa, bağımsız "paralel 
icat" ve tesadüf ihtimali birkaç mi lyonda birdir. İlerde de göreceği
miz gibi, Amerika'nın yerlileri ile Türkçe arasında 300'ü aşan benzer 
kelime bulunmuştur . Çift kelimelerde (tepe huan gibi), benzer olan
lar 7'yi aşarsa, o iki dil arasında tarihî ilişki var demektir (bunların 
da fazlasıyla mevcut o lduğunu ilerde göreceğiz). Tesadüf ihtimali 
milyonda birdir. 

Kültür unsurlarının mukayesesi de, aynı dikkat ve ilmî zihni
yetle yapılmalıdır. "Difüzyonist" teorilerden pek hoşlanmayan ünlü 
sosyal antropoloji uzmanı Dr. A. Kroeber, hangi şartlar altında bunu 
kabul edebileceğini şöyle ifade eder: 

"Eğer bir kültür unsu runu oluşturan parçalar iki toplumda ben
zer ise, o zaman müşterek kaynak olabilir... Belirli birimlerin şekil ve 
manaca bağlanması halinde, iki ayrı toplumun aynı kombinezonu 
bağımsız olarak kendi kendilerine düşünmüş olmaları ihtimali pek 
zayıflar... Bu, tesadüfü inanılmaz derecede zorlamak olur." 4 7 

Türk ve Kızılderili Yaratılış Des tanlar ın ın ayrıntılara varınca-
ya kadar (ama efsanelerin yarısına kadar) birbirinin aynı olması, 
45 L ingu i s t i c O v e r v i e w , 1964. W. R ice Univ. pı ıbl . , Prelı . M a n in N. W. sah. 5 3 3 . 
4 6 T h e A z t e c s , Univ . o f O k l a h o m a P r e s s . 1 9 5 8 , sah . 29 . 
4 7 A n t h r o p o l o g y , 1948 . N e w York. sah . 5 4 5 . 
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Kroeber' in bu kuralına uymakta ve bize aynı kökten gelme h ü k m ü n ü 
verdirmektedir. Araukan Kızılderililerin ülkeyi 4 "Tekun'la yönet
meleri, bunların "prens" soylu olmakla beraber, idareci sıfatlarının 
babadan oğula geçmeyişi ' 8 "Gök-Türk tegin' lerin yönetim şekline 
bu derece ayrıntılı şekilde benzemesi, tesadüf ve paralel gelişme ihti
mallerini or tadan kaldırmaktadır. 

Dil Benzerlikleri 

Fransız dilcisi Georges Dumezil'in, yukarda sözünü ettiğimiz in
celemesi çok uzun ve teknik karşılaştırmalarla dolu olduğu için, bura
da ancak birkaç mukayesesini vereceğim (ilk kısmı, lengüistik bilimi
ne yabana olanlara, biraz zorlama gibi gelirse de, tamamiyle bilimsel 
temellere dayandığına güvenebilirsiniz; 2. liste daha aşikârdır). 

Dumezil , eski Amerika dillerinden sadece İnka'ların "Keçua" 
dilini esas tutmuş ve bunu orta Türkçeyle ve Türkçenin Çuvaş lehçe
siyle karşılaştırmıştır. Belki de en önemlisi -her dilde olduğu gibi- sa
yılar üzerinde yaptığı tetkiktir. (Bir) Çuvaş Türkçesinde (Per), Keçuaca 
(Phiği [Biri] )dir. (Dumezil, Râsenen'e atfen, (P)nin daha arkaik olup 
(B)ye sonradan dönüştüğüne dikkati çeker). Türkçe (dört/ tört) , ilk 
bakışta Keçuanın "tawa"sına hiç benzemiyor ama, Çuvaş Türkçesine 
baktığımızda, 4'e (taval) dediklerini görüyoruz. Râsenen ve Uxanleyle 
birlikte Dumezil, Çuvaşçadaki (v) nin orta Türkçede (ö) ve (r) olu
şunu, Keçua dilinde de gördüğümüzü belirtiyor. Türkçede (5) in di
ğer şekli olan (Biş), Keçua dilinde (Pis)tir (sona eklenen bir "k" da 
vr.rdır ki, Çuvaşça " 5 " olan "pilek"teki "k" gibidir). Orta Türkçenin 
(6)sı Çuvaşçada (ulta) ve (eski Keçua dilinde (l)(h) şekline girdiği göz 
önünde tutulursa), Keçua-Ankaş şivesindeki (Hahta): Halta olarak 
Altıya bağlanır; bazı şivelerde de (a) (s-u) olarak değiştiğinde, "şuhta" 
da denir. 

Bu sayı kelimelerindeki akrabalık bir başka bak ımdan yani aksi 
yönden de ilgi çekicidir. Türklerin İç Asya'da komşusu ve dil tasnif
lerinde Türkçeyle akrabalığından sık sık sözü edilen Moğollarda 
sayı kelimeleri -(4) hariç- Türkçeyle tamamıyla ilgisizdir; (Bir) den 
başlayarak Moğolca şöyledir: Nigen, goyar, hurban , dörben, tabun, 
j irhuhan.. . vb. Buna karşılık da, Moğollara nazaran çok daha uzakta 

48 Col. Langlois, L'Amerique pre-Columbienne, 1928, salı. 247. 
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olan Güney Amerikadaki Keçua dilinde Türkçeyle şaşılacak derece
de fazla benzerlik ve beraberlik vardır. 

Bu sayı benzerliklerinden başka, Dumezil ' in tetkikinde pek 
çok da kelime var. Bütün mesele, Türkçeyle Keçua arasındaki teba-
dül/-değişme kaidelerine dikkat etmektedir. Meselâ, (w)nin, (r)nin, 
hatta (ö) ve (p)nin yerini aldığım unutmazsak, Türkçe (görmek/ 
kör-mek)ten (kör) ile, keçuaca (khawa)yı; Türkçe (kir) ile Keçuaca 
(kivvi)yi karşılaştırmak m ü m k ü n olur. (6) sayısının münakaşas ında 
gördüğümüz Türkçe (a)nın (s-u)ya dönüşmesi kaidesi, Türkçenin 
(at/ad)ın Keçuacada (sut/i) oluşunu izah eder... vb. 

Bu kadar karışık etimolojik işlemlere gerek olmadan kolay takip 
edilen kelimeler de vardır iki dilde: 



- la (Keçuaca ek), la, le, ile (Türkçe ek) 

- mi? (Keçuaca), mi? (Türkçe) 

Böyle yüzlerce misal veren Dumezil , gramer ve sentaksta da şa
şılacak benzerlikleri incelemiştir. Bir tekini zikredip geçelim. Türkçe 
"ipinde" sözünü Keçuaca konuşanlar (ve eski İnka'lar) "kipunda" 
şeklinde söyler. 

Dr. Osman Nedim Tuna, 1981 Millî Türkoloji Kongresinde, 
Dumezil ' in Keçua dilini tetkik ederken, kelimelerin % 50 kadarının 
kesinlikle Türkçe kökenli bulduğunu belirtmiştir (6da l'i ise tartışı
labilir). Vaktile Philadelphia Üniversitesi öğretim üyesi olan Dr. O. 
N. Tuna, pek çok dilde sözlükler taramış ve Keçua'nm da dışında 
Amerika yerlilerinin dilinde Türkçe izleri tesbit etmiştir. Meselâ, 
Türkçenin lokatif (de/te), Amerika'nın kuzeyinden güneyine kadar 
her yerde (yerli dillerinde) kullanılışına işaret eder. "Küçük" kelime
si hakkındaki mütalâaları ilgi çekicidir: Bu sıfat Türkçede eskiden 
"kiçik" idi. Miwok gölü Kızılderilileri "Kuççi" ve bir başka grupta 
da "kiçeeç" kelimeleri, "küçük" ve "küçük mesafe" anlamındadır . 
Tuna'ya göre 14. yüzyıla kadar bu kelime Türkçede sonu (k) sız, 
yani "kiçi" şeklinde olup, (k) sedası 15. yüzyıldan sonra eklenmiş. 
Bu bize, Amerika'lara Türk tesirinin 15. yüzyıldan evvel vukubul-
duğunu gösterirse de, Dr. Tuna, "kiçeeç"in vaktiyle (k) aldığını ilâve 
edince, kronoloji denememiz neticesiz kalıyor. Dr. Tuna, Türkçe'de 
ıslak, mavi ve yeşil manalarını veren "yaş" kelimesinin aynı anlam
larda Kızılderililerde de "Raş" ve "Nas" kelimesiyle ifade edildiğini, 
"aş" (yemek) sözcüğünün Navajoların "âşa"; "çakır" rengine, Güney 
Amerikalı Arawakların "çakira" dediklerini bildiriyor. Gösterdiği 
misallerden birkaçı daha: "toos" veya "tos", Türkçenin "toz"u; "uçun", 
Türkçenin "için/içün"ü; "yangi", Türkçenin yengi ve "yeni'si; "kîs", 
Türkçenin "kız" sözcüğü gibi... vb. 

Sorulara Aydınlatıcı Cevaplar 

Bu konferans sırasında sorulan sualler ve bazı itirazlar meseleye 
daha da aydınlık getirdi. Mesela, "kız, ana ve küçük" kelimelerinin 
Türkçe'de yeni şekilli kelimeler oluşları dolayısıyla, Amerika'ya çok 
eski zamanlarda vukubulduğu sanılan bir göçle bu sözlerin oraya 
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varmasının m ü m k ü n olamayacağı ileri sürüldü. Cevaben Dr. Tuna, 
"kız" kelimesinin Orhun yazıtlarında mevcut o lduğunu söyledi; Dr. 
Osman Sertkaya da, "kiçi" ve "ana" kelimesinin 7. ve 8. asır Türk me
tinlerinde bu lunduğunu söyleyerek onu destekledi. Bu ve buna ben
zer nisbeten "yeni şekilli" birçok Türkçe kelimeler, Türklerin (veya 
tesirlerinin) milâdın ilk 6.-7. asırları sırasında (Amerika'ya göçtükle
rini gösterir ki, bu şaşılacak bir gelişmedir. Buna karşılık, Dr. Tuna, 
Amerika'da uzatmalı olarak söylenen Kîz, Kîr ve töos kelimelerinin 
Türkçede daha eskiden varoluşunu (izlerin Yakutça ve Türkmencede 
rastlandığını) ve sessiz harflerin bazılarının başında bulunan (h)nin 
sonradan düş tüğünü (böylelikle, "10" sayısına, eskiden, Keçuacada 
olduğu gibi "hun" şeklinde (söylendiğini) tesbit edince, bu paloe-
lenguistik kazısı kronolojiyi gene altüst ediyor ve göçün milâddan 
önce de olabileceğini gösteriyor. 

Bunda fazla hayret edilecek bir şey yoktur. Çünkü, ilerde de söy
leyeceğimiz gibi, Amerika'ya bir değil, birçok Türk göçü olduğu yo
lundaki tezimizi bu da doğrulamış oluyor. 

Benim ilavelerim 

Dil bahsinde ben im tesbitlerimden birkaçı da şöyle: 

KÜN: Eski Türkçede "gün" ve "güneş"; Maya dilinde "KİN": 
Gün ve güneş; "KON": Keçua ve Hüron dillerinde "güneş", Algon-
quin dilinde "gün". 

K I R M I Z : Kırmızı renkte sivili "kırmız" adlı böcek. 

ATA: Türkçede ecdad; Aymara ve Keçualarda "Ata-cama" (Ata 
mezarlığı); İnka İmparator sıfatı: "Ata-Hualpa". Ecdatla ilgili birçok 
kelimenin kök kısmı: Ata, Atea, Hataa. 

H A N : Türkçede, h ü k ü m d a r anlamında, Kağan, Kaan, Hakan, 
Han; Amer ikan dillerinde, Kral, imparator ve Tanrı-Hakan anlam
larında: Miçac-Kan; Kukul-Kan; Hura-Kan; Paşa-Kkan; Başi-Kan 
(Türkçedeki Oğuz Han, Cengiz Han, Abdülhamid Han gibi sıfat 
Amerika dil lerinde de sona takılmaktadır.) 

EV: Eski Türkçede "Uy" ve "Utağ"; Kazan Türkçesinde "Uy"; 
Batı Türkçelerinde "Ev", "Yuva", "Otağ". Amerika'da: "U" (Terrawa), 
"Ut" (Allentiac), "Uya" (Lüle), "Utara" ve "Utah" (Aymara). 
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KAYIK: Güney Amerika'da: "Kayak". 

GEZ(mek): "Ghaz" (Kwaiute). 

İT: Azteklerin kılsız köpeği: "İt-zcu-intli". 

KUŞ: Azteklerin efsanevî kuşu: "Kûuş-Kûuş" 

KUT(lu): Mayalarda "K'u" (Kutsal) 

CEHENNEM: Eski Türklerde: "Tamu", Kızılderili: "Tano". 

NEHİR, GÖL, DENİZ: Eski Türkçede: "itil, İtil", Aztek-Maya: 

"Aıtıl". 

TEPE, DAĞ: Amerika dillerinin çoğunda, özellikle Meksika-
Guatemala-Venezuela bölgelerinde: "Ses-tepe" ve "Satsi-tepe" (ses
li tepe), "Auyan-tepeui"; "Tehuan-tepek", "Kaltepek", "İtz-tepek", 
"Çapultepek"... vb. 

YAĞI (Düşman): "Yao-tl" (Düşman Tezcatlipaco'nun sıfatı) 

ATLATL: Atılan ufak mızrak. 

AK-KAPI: "Ak-Kapana" (İnka saray kapısı). 

Bunun gibi çift kelimeli ortak sözler çoktur: Hava-Su (Çuvaşça 
gök ve mavi demek olan "khavak"tan "gök-su"; Alpago-Tutun, Çapul-
Tepek, Ses-tepe gibi... Şimdi dilciler, bu ve bunun gibi benzerlikleri, 
filoloji, etimoloji ve lengüistik disiplinlerinin ölçülü süzgecinden ge
çirmeli, yanlış olanlarını ayıklamalıdır. 

Bunlar Neyi Kanıtlar? 

Kelime benzerlikleri -ispat edildiği zaman bile- menşe birliği
ne delâlet etmeyebileceğim sosyal tarihçiler haklı olarak söylerler. 
Nitekim, Türkçede sayıları bir hayli olan Arapça kelimeler, Araplarla 
l inklerin aynı kökten geldiğini göstermez. Olsa olsa, kültür tesir ve 
alışverişini gösterebilir. Ancak bu, tezimiz için mühimdir , çünkü biz, 
Amerika yerlileriyle Türklerin soybirliğini değil, onların medeni
yetlerinin oluşmasında rol oynayan Türk-veya proto-Türk göçmen
lerin izlerini arıyoruz. Bunlar azınlık olduklarından herhalde ana
dillerini konuşamaz olmuşlardı; fakat Kızılderili dillerinde Türkçe 
kökenli kelimeler ancak onlardan kalmış olabilirdi. Gördüğümüz 
örnekler bunu yeterince ispat etmiştir sanırız. Tlıla, (ToltekTerin 
"Tulan-Tolan'dan geldik" deyip kurdukları "Tula" şehri aynı isimle 
Orta Asya'da ve Avrasya'da [Altın Ordu 'nun yurdunda -55/50 enlem, 
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35/40... boylamda] mevcuttur.) Şilka gibi Or ta Asya'nın kuzey batı 
ve kuzeydoğusundaki yer adlarının da Amerika'da yer adları olarak 
bulunması bu gerçeği takviye eder. 

*** 

Ancak, akıl karıştırabilecek gramer ve morfoloji benzerliklerine 
de rastlıyoruz. Dr. Tuna, Amer ikan yerli dillerinin Sesli-Sessiz-Sesli 
harf düzenine işaret etmiş, Dumezi l de, Keçua dilinin, tıpkı Türkçe 
gibi ekler yoluyla cümle oluşturduğuna, temel "blok" kelimenin de
ğişmediğine işaret eder. Yazısının 2. sahifesinde, zengin misalleri ay
nen şu cümleyle başlar: 

"Şimdi, Keçua dilinin yapısının (s t rüktürünün) "Türk" karakte
rini belli eden örneklere gelelim..." ilh. 

Biz burada bu dil münakaşas ın ı fazla uzatmayacağız. Ancak, 
kelime bilgisinin de ötesinde, bazı Amerikan yerli dillerinin "Türkçe" 
karakterini "nasıl izah etmeli?" sorusuna tahminler yürütmemiz bek
lenebilir. Şu ihtimaller üzerine dikkati çekmekte fayda var sanırım: 

1) Amerika'ya bir değil, birkaç Türk ve proto-Türk göçü olduğu, 
paleo-lengüistik araştırmaları sonucu muhakkak gibidir. Bu göçle
rin en eskisi, ufak bir grup olarak değil de, büyük bir kalabalık kitle 
halinde olmuşsa, ana dil kaybedilmeyip, yerlilerin diliyle kaynaşarak 
yapısını muhafaza etmiş olabilir; 

2) Türkler, M.Ö. 4000 yıllarında, Altaylar bölgesinde, biri 
Europoid (Alpin), diğeri de Proto-Mongoloid (Turanid) denilen iki 
ırkın kaynaşması sonucu doğmuşsa, bu 2. ata, Kızılderililerin de ata
sı olan soydur. Moğol değil, Moğol/Öncesi bir ırk. Türklerden de, 
Moğollardan da önce İç Asya'da yaşayan bu çok eski ırkın bir kolu 
Amerika'ya göçerek, bildiğimiz Kızılderilileri doğurmuştur . Tek 
koldan, Türklerle olan bu uzak akrabalık, Amerikan dillerindeki 
Türkçevâri s t rüktürü izah edebilir. 

HAYVANLI TAKVİM 

Bir veya iki değil, 10dan fazla benzerliği tek başına taşıyan bu 
takvim olayı k o n u m u z için çok önemlidir. 

Önce Takvimin Türklerdeki mahiyetini görelim: Güneş (şem-



sî) esasa dayanan bu takvime göre, güneş dünyayı 2 defa dolanma-
sıyla (ki her birine "çağ" denirdi) , 1 Kün (gün) olurdu (Türklerde 
gün, mode rn usuldeki gibi, geceyarısı başlardı); 12 kün/gün , 1 ay'ı; 
2 ay, ise (yani 24 gün) Büyük Ay'ı teşkil ederdi; 12 yılın her biri bir 
hayvan adıyla tanınırdı ve bu Türk kavmine onun için "12 Hayvanlı 
Takvim" denirdi. Sonraları, günleri ve ayları hayvan adıyla temsil 
e tmek unutulmuş, sade 12 yıllık devrin yıllarının ismi olarak kal
mıştır. Bu hayvan isimleri şöyledir: Sıçgan (Sıçan); Ud (Sığır), Pars, 
Tavışgan (Tavşan), Lu (Ejder), Yılan, Yond (At), Koy (Koyun), Biçin 
(Maymun) , Tağuk, İt, Tonguz (Domuz) . 4 9 Türkler zaman zaman bu 
hayvanlar yerine başkasını koymuş (mesela "ejder" yerine "timsah" 
veya "balığı", bazen de, totemik tabular yüzünden, adını söylememek 
için yabancı adlar kullandıkları olmuştur.) 

Türklerin Kozmogonik ve sosyal inançların herbir inde hâkim 
olan bu (12)li esas, herhalde sonraları (10)lu ve ay: (Kamer) esasıyla 
da karışmış, bazı ilavelerle 365 günlük yıl gerçeğine varılmıştır. 

Bu takvimin benzer ler ine Çin'de, Tibette, Hindi-Çini 'de, 
Moğollarda ve Hintl i lerde de rastlarız; ancak bunlar takvimi 
Türklerden daha sonraki tar ihlerde kullanılmışlardır, ya da başka 
takvimler arasında ikinci derecede uygulamışlardır. Meselâ Çin'e, 
anlaşılan Türk soylu olan "Çu'ların hakimiyeti sırasında girmişt ir 
ve bilâhare Çinliler 6 çeşit takvim kul landıklar ından, "Çin takvi
mi" haline gelmemiştir . Buna rağmen birçok müellifler bu tak
vimin menşeini kâh Çin, kâh Moğol olarak göstermişlerdir. Çok 
ilkel bir top lumken ancak yakın tar ihlerde tarih sahnesine çıkı-
veren Moğolların bu kadar karmaşık /Kompleks bir takvim ve as
t ronomi kavramı geliştiremeyecekleri aşikârdır. Pek çok âdetleri
ni Türklerden alıp kul lanan Moğollarda da 12 Hayvanlı Takvimin 
görülmesi ancak komşuluk ve zaman zaman Türk hâkimiyet inin 
tesirleriyle izah edilmelidir. Bu menşe meselesini m e r h u m Prof. 
Dr. Osman Turan, "12 Hayvanlı Türk Takvimi" adlı eser inde t am 
ilmi ve tenkidi bir şekilde araştırıp, Türklerde Hiyung-Nu devrin
den beri kullandığı neticesine varmışt ı r . 5 0 Ancak ben, b u n u n daha 
eskiye, Türklerin "Çu" ko lunun Bandan Çine doğru gittikleri çağ-

49 A n a d o l u ' d a bir halk ş i i r inde heps i bir beyi t te top lanmış t ı r : " Y ı l b a ş ı s ı çkan , sığır , ba r s -u 
t av ı şkan , lu, y ı lan Yı lk ı , Koy , b iç in , t avuk it-u t o n g u z bo ldu t a m a m " 

50 Bi lhassa eski T ü r k - B u l g a r l a r d a da (yani en Batı T ü r k e l inde de ) bu 12 H a y v a n l ı t a k v i m i n 
keşl ini d e ğ e r l e n d i r m e s i ve m a n a s ı n ı be l i r tmes i , t eze çok kuvve t l i bir del i l ge t i rmiş t i r . 



lara kadar uzanabileceği kanaat indeyim. 5 1 Böyle olmasa, Çine "Çu 
Takvimi" adıyla giremezdi. Daha eski menşeinin de, proto-Türklerle 
akrabalığı bazılarınca itiraz edilmiş olsa bile, Sümerlerde aramak ge
rekir. Astronomi hesaplarına dayanan kısmı orada gelişip, Türklere 
intikalinde hayvanlı totemik hüviyetini öyle kazandığı düşünülebilir. 
Gene Türklerde akrabalığı söz konusu olan Etrüsk'lerin bir kolunun, 
belki Anadoludan ayrı lmadan önce, bu takvimin esasını bildiklerini 
-Amerikadaki takvim bahsine döndüğümüzde faydalı olacağı için 
bir hipotez olarak düşünelim. 

12 Hayvanlı takvimin, yazılı belgeler bırakmış milletlerde de az 
çok kullanılmış olması meseleyi aydınlatmamıza yarıyor. Türklerin 
bu takvimi kullanış şekilleri hakkında belgeler eksik gelince (ya da 
yalan çağlarda bazı prensipleri terketmiş olduklarından) Çinlilerdeki 
şeklinden yararlanabiliyor ve paraleller çıkararak eksiklerimizi az 
çok isabetli tahminlerle doldurabiliyoruz. 

Şimdi Amerikadaki Takvim konusuna gelelim: 

Meksiko City'nin Etnografya müzesinin en mutena köşesinde, 
hemen hemen bütün bir duvarı dolduran yuvarlak, taşa oyulmuş 
"Aztek Takvimi" durur. 1790 yılında toprak altından çıkarılan bu 
takvim - anıt, 24 ton ağırlığında olup vaktiyle Aztek ana mabedinin 
en tepesinde duru rmuş ; İspanyollar, o zamanki adı Tenohtitlan olan 
Meksiko şehrini zaptettikleri zaman tapınağı yakıp yıkmışlar, fakat 
o koca Taş takvimi parçalayamadıklarından gömmüşler. Üstüne de, 
şimdiki büyük Kilise-Katedrali inşa etmişler. 1968de Meksika'ya 
gittiğimde, şehir tünel şebekesi kazılırken bu benzerinin izine daha 
rastlandığım gazeteler yazdıydı. 

Çoktandır , tarihi belgelerden ve minyatürlerden, Aztek ve 
Toltek'lerin, onlardan evvel Orta Amerikadaki Mayaların böyle bir 
takvim kullandıkları biliniyordu. Son araştırmalar ise, Meksika'nın 
Güney-doğusunda (Vera Cruz-La Venta bölgelerinde) gelişmiş 
olan Ölmek medeniyetinin M.Ö. 1000 ile 500 arasında bu takvimi 

51 C u l t u r a T u r c i c a ' n ı n 1971 -73 n ü s h a s ı n d a yay ın l a d ığ ın ı ş e m a d a , 12 H a y v a n l ı T a k v i m i 
Ç i n ' e M . S . 4 8 ' d e H u n l a r ta raf ından get i r i ld iğ in i g ö s t e r m i ş v e b u t a k v i m d e (Türk l e rde 
de ) ay ın 20 g ü n o l d u ğ u n u y a z m ı ş t ı m ki , b i r incis i eks ik , 2.si yanl ı ş bilgidir . 
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Amerika'ya getirdiklerini veya geliştirdiklerini gösteriyor. 

Şimdi bu takvimin özelliklerine gelelim: 

Bir kere Amerikan (yerli) esası, Güneş (Şemsi) sistemine görey-
di. Kün/Gün'e "KİN" denirdi. Ay'a "AYN-AL" denirdi ve 20 "Kin'den 
oluşurdu. Bu 20 günün isimleri vardı: Timsah, Rüzgâr, Ev, Kertenkele, 
Yılan.... vb. Yılların da bunlara dayanan adları vardı (başladığı günün 
adını alırdı; böylece, yılbaşı tavşan gününe rastlamışsa, o yılın adı 
"Tavşan Yılı" olurdu). 18 ay bir yıl, 52 yıl da bir devre asır yapardı. 
19 aylı yıl, çok küsuratlı bir çarpıyla "62" sayısına varıyordu (oysa 
Türklerin 12 aydan 60'lı asır bir imine varışları sistem içinde man
tıki oluyordu). Anlaşılan aradan geçen bin küsur yıl boyunca çeşitli 
tesirler (mesela, as t ronomik gözlemlere değil de, sihire dayanan "to-
nalpohualli" adındaki 13 günlük aya dayanan 2. bir Maya takviminin 
etkisi) bu kaymalara sebep olmuş olabilir. 

Aztek medeniyeti ve tarihi üzerine ilk bilimsel eserleri yazmış 
olan Villiam H. Prescott, 1874'de Maya ve Aztek takvimlerini ince
lerken, bunu, "Moğollar ve Tatar" diye isimlendirdiği "Asya takvi
miyle" şöyle mukayese ediyor: 

"Milletler arasında, müesseselerinin ve geleneklerinin yüzey 
benzerliklerine, hatta aynı gibi görünüşlerine bakıp, menşe birliği 
hükmüne varmakta acele etmemeliyiz, bu doğru... Ancak bazı öyle 
özellikler vardır ki, bunlar benzer şekilde iki millete rastlanırsa, vak
tiyle bir temasın o lduğunu mantıken belli eder... Bunun yüksek dere
cedeki bir örneğini, Aztek'lerin Kronoloji sistemlerinde görüyoruz: 
Yılları devrelere bölmeleri, bunları, rakam yerine, periyodik serilerle 
tanımaları gibi. Benzer bir sistemi Asya'da, fakat 52 yıl yerine 60'lık 
devirler halinde görüyoruz... Ancak prensip tıpatıp aynıdır... Asya'da 
hayvan sembolleri kullanılmıştır. 12'den 4 tanesi Azteklerinkinin ay
nıdır, 3 tanesi, coğrafya farkıyla ilgili değişikliklerdir, fakat benzer 
niteliktedir. Geri kalan 5 hayvan Anahuac (Meksika) da bulunmayan 
hayvanlardır. Bundan daha fazlası beklenemezdi. ." 5 2 

Daha önce sözünü ettiğim Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, yalnız 
güneş / şemsi takvimlerin benzerliğinde kalmıyor; ikinci takvimi de 
ele alarak şöyle diyor: 

"Meksikalılarda bulunan 12 hayvanlı takvim ve bunun şemsî-
Kamerî şekli, ayın haftalara bölünmeyip 13 günlük 2 parçaya ve 4 güne 
52 History of the Conquest of Mexico, 3 Cİlt.y sh. 319-321. 
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(ilave 4 güne) taksim edilmesi; senenin bazı kabilelerde 24 Şubat, yahut 
12 Martta başlatılması, 13 aylık hesap ve 28 Kamer mezili muhakkak Orta 
Asya'dan Şimali Amerika'ya gelen kültürün bariz izlerini teşkil eder."53 

Hulâsa, Türk ve K.Ö. Amerika takvimlerindeki bunca ayrıntıla-
rın benzemesi, tesadüfle izahı m ü m k ü n olmayan ve bir temas tesiri 
gösteren işaretlerdir. 

Töreler, âdetler 

Ülkenin ikiye taksimi çok eski bir Türk geleneğidir. Her kısmın 
başında bir "Kral" bu lunurdu . 5 1 Bu ikili taksimatı boy teşkilâtında da 
görüyoruz: Iç-Oğuz, Dış-Oğuz; ya da Üçok, Bozok gibi. 

"Dört"lü esaslar da Türklerce kutlanıyordu. Türkler eski devir
lerden beri "4 unsuru" (yer, ağaç, ateş, su) olarak ayırıyorlardı. Çin'in 
başına geçen Türk soylu T'nin hanedanı , "4 cihet"i mukaddes sayar 
ve herbirinin başına bir "Han" getirirlerdi. 5 5 

Türkler 4 cihete birer renk de izafe eder bunu coğrafyaya uygu-larlar-
dı: Ak: Güney; Kara-Kuzey; Kızıl-Batı; Sarı-Doğu (Türklerin bulunduğu 
yöne göre, böylece, Akdeniz, Karadeniz, Sarı Nehir., vb. olurdu). Kızılderili 
kültürlerinde de Kara:Kuzey, KızıLBatı, Sarı:-Doğu yönünün renkleridir.5 6 

Gök Türkler ülkeyi "iki krallık" halinde idare ederken, dörtlü 
bölgelerde "teğin/tekin" (prensler) yönetici olurdu, yani hükümdar 
ailesinden olurlardı, fakat bunlar ın çocukları o mevkie veraset yo
luyla gelemezdi; makama, teğin'ler arasından seçim yapılırdı. 

Şimdi K.Ö. Amerikadaki d u r u m a bakalım: 

Güney Amerika'da bu 2'li ve 4'lü taksimata sık sık rastlıyoruz. 
Mesela înka-öncesi yönetimi ülkeyi 2'ye ayırırdı: biri "kollasuyu", 
diğeri de "kuntisuyu" adını taşırdı. Oka-Arokan Kızılderililerin de, 
4'lü bölümlerin başına, soylular arasından seçilen "Togin" getirilirdi 
(bazı bölgelerde bu yöneticiye ("Tegun" ve "Toki" de denirdi . ) 5 7 

53 U m u m i T ü r k Ta r ih ine Gi r i ş , I . Ci l t , y s . 17. Aynea : Prof. Fritz Röek : Ka lender -k re i se . . . 
vs . . V iyana , 1967, s.610-628 ve S c i e n c e D i g e s t . Mar t 1985 s.87, 

54 D c g u i ğ n e , C h a v a n n e s , K ö p r ü l ü , Togan ve bu k o n u y u b i lhassa i ş lemiş o lan All 'öl-di , 
" T ü r k l e r d e Çif te K r a l h " , ayr ıca: Oga \va ve K o p p c r s , Bcl le ton V. sh. 4 9 4 . 

55 E. C h a v a n n e s , Le C y c l e T u r e de dou/ .e a n i m a u x , T o u n g Pâd, 1906 sh. 98 (ayr ıca k i tap 
o la rak da bas ı lmış t ı r . ) 

56 Dr. R o b c r t s o n , P r e - C o l u m b i a n A r c h i t e c t u r e , 1963 , sh. 10. 

5 7 L a n g l o u i s , L ' A m e r i q t ı e P r e - C o l u m b i e n n e . 1928 . sh. 2 4 6 , 247 (G. A i m a r d ' ı n " L c C h e f 
des A ı ı c a s " r o m a n ı n d a bile bu g e l e n e k anlat ı l ı r . ) 
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Aztek'ler 4 yön için birer tanrı tanır ve her yöne bir renk izafe 
ederlerdi. (Red 21, 22) 

İnka'lar, "cihanı fethetmek" üzere kutsal "Kapatokon" mağara
larından kur tulup çıktıklarında, başlarında 4 kardeş-prens vardı: 
Ayar Kaçı, Ayar Uço, Ayar Anca ve en büyükleri , Manko Kapak. 

Kızılderili kültüründe bilmece gibi gariplikler: 

Garip töre ve törenler (sanki Islâmi?) 
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KÜLTÜR-DİN-GELENEK-EFSANELER58 

Kızılderili ve K.Ö. Amerika kültürlerinde birçok gelenek un
surları Türklerinkini hatırlatır. Tahsin Mayatepek, Azteklerin-tıpkı 
Hun' lar gibi 5 9 doğan güneşe dönüp elleriyle bir dua işareti yaptıkları
nı anlatır, hatta hâlâ bu dini törenin Meksika yerlilerinde uygulandı
ğını, bir bayramda çektiği fotoğraflarla belgeler (Mevlevi ayinlerine 
benzer bir dansın resimlerini de yayınlamıştı). 

(9) rakamı Türklerce en mukaddes/kut lu sayıdır. 6 0 Mayalarda da 
öyleydi: 9 tanrı, tapınaklarının 9 basamağı... i lh. 6 1 

Yucatan yerlileri (Ölmek ülkesi), Doğudan "Büyük Denizden" 
(Atlas Okyanusundan) geldiklerine inanırlar. "Tanrılar bize yol ol
sun diye denizi kuru tmuştu" (Toung-Dekien, sah. 37) derler. 

Şüphesiz K.Ö. Amerikalılar Amerika'ya farklı farklı tarihlerde, 
başka başka ırklar halinde gelmişler ve bunu geleneklerinde ve ef
sanelerinde yansıtmışlardır. Bu farklı kültür unsurlar ının içinden 
Türklerinkini ayırt e tmek için, hem Türkolojiyi, hem de Amerika-
nizm ilmini bilen araştırmacılara ihtiyaç vardır. 

Kimi efsaneler, "yerin altından geldik" derken, başkaları da, 
"gökten" geldiklerini ve oktan merdivenler yapıp indiklerini anlatır. 
"Karanlıklar ve soğuklar arasından geçerek Kuzeyden geldik" 
diyenlere, "Güneşin doğduğu taraftan" (doğu dan) geldik diye an
latanlar da vardır. Yılandan 6 2 Jaguafdan türediklerini söyleyenlerin 
yanında, Kurt soyundan neşet ettiklerini, tufanı bir ku rdun haber 
verdiğini (Towng-Dekian, sah. 18), destan halinde anlatanlar vardır. 
Türklerin "Bozkurtu" gibi (Kurdun "Kutlu tüylerle" donatı lmış re
simleri şaman davullarında ve heykellerde görülür) . Deniz yolunu 

58 Ayrınt ı lar için en iyi kaynak la r , A. Joscphy . V. " T h e ind ian H e r i t a g e of A m e r i c a . 1969 ve 
Prof. B . Ö g e l , " T ü r k K ü l t ü r ü " . 

59 Prof. Dr. Las lo Rasony i , Tar ih te T ü r k l ü k . 1971 , sh. 3 l ; T o g a n , 15, Prof. Dr. B a h a c d d i n 
Ö g e l , B ü y ü k Hun İ m p a r a t o r l u ğ u tarihi 1981 , ( M . S .320 . 

60 T ü r k l e r ve 9 Say ıs ı , T ü r k i y e Yay ınev i , 1942. 
61 E. Mor l ey : T h e Rise and Fail of the M a y a Civ i l i za t ion . s .50. 
62 Yılan t iksini ldiği ha lde , z a m a n z a m a n T ü r k l e r c e m u k a d d e s say ı lmış t ı r , bk: İbn F a d l a n , 

Z V T baskıs ı ; bugün bile A n a d o l u ' d a " h e r evin bir k o r u y u c u yı lanı v a r d ı r " denir . Ayr ıca , 
R a s o n y i . bibi . s . 2 9 1 . 



gemilerle aşarak geliş rivayetleri kadar, denizin bir sihirle kurutuldu
ğu ve yürüyerek gelindiği rivayetleri de vardır. 

Ergenekon ve Yaratılış Destanlarının Aynısı 

Bunlar arasında, medeni İnka'ların (Keçua dilini konuşan
ların) türeyiş efsaneleri bilhassa dikkate şayandır. Efsanenin adı 
"Kapaktokon" (bazı şivelerde "Kapaktoko")dur. "Kapalıdan Çıkış" 
("the coming out") olarak tercüme edilmektedir. 

Bu ismi, Türklerin "Ergenekon" efsanenin adını hatırlatması, ilk 
dikkati çeken şeydir. Ergenekon da, "kapalı kayaların ve dağların ar
dından çıkışı" anlatmaktadır. 

İnka efsanesine göre, bir felâket, milletlerin her ferdini öldürür, 
fakat Manko-Kapak' ın atası "ATAU" kurtulur (efsanenin bir başka 
şeklinde, yaratıcı güneş Tanrısı -veya oğlu- ile kızıdır kur tulan) . 
Dışarı âleme çıkışı olmayan bir mağaraya sığınırlar. Burası "Kapak-
tokon'dur. Derken, tanrı Er-Ak-Koca (İra-Koca, Vira-Koca) onlara 
bir nur verir ve bununla kayaları eritip kurtlarla çakalların bir yara
tığın izinden dışarı çıkar, cihanı fethederler. 

Ana çizgileriyle Ergenekon destanının takip ettiğini bel i r tmeme 
lüzum yok sanırım. 

*** 

Yaratılış efsanesi de Türk - K .ö . Amerikan ilişkilerinin bir de
lilidir: 

Kırgız Türklerinin iyi muhafaza ettikleri efsaneye göre, Kâinat/ 
Evren, önceleri sade şuymuş ve bu nu n üzerinde Tanrı Karahan, ya
payalnız uçarmış. Sonra "Kişi'yi yaratmış, dünyalar yaratmak için 
ihtiyacı olan toprağı çıkarıp getirmesi emriyle onu suların altına 
yollamış; Kişi Tanrıyı kıskanırmış. Kendine de dünyalar yaratmak 
için bir avuç toprağı avurduna gizleyip su üstüne öyle çıkmış. Tamı: 
"Elindeki toprağı savur" diye buyurmuş ve "toprak, büyü!" demiş. 
Ancak bu toprakla birlikte Kişi'nin avurduna sakladığı toprak da bü
yüyünce, sahtekâr yaratık patlayacak olmuş, tükürmüş; adalar böyle 
doğmuş.. . 
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Buraya kadarki kısmı Kızılderililerin yaratılış efsanesinde ner-
deyse kelimesi kelimesine aynıdır; (Kroeber, sah 545'te, "Suyun al
t ından toprak çıkarıp savurmaya kadar "Asya-Türkie" versiyonu 
gibi diye belirtiyor) sadece isimler farklıdır. Toprak getirenin adı 
"Mudhan'dır . Ancak bu noktadan sonra efsaneler birbir inden ayrı
lıyor: Türklerinkinde Tanrı, Kişi'yi yerin dibine sürüklüyor ve artık 
adı Yerlik Han oluyor. Şeytan oluyor. Tanrı bundan sonra insanoğlu
nu yaratıyor... ilh. 

Kızılderililerinkinde göğe çıkış, orada "Gökler tanr ıs ı 'n ın karı
sını kıskanıp yeryüzüne fırlatışı, onu seven kuşların kanat gerip yere 
yumuşak iniş yaptıkları... şeklinde apayrı bir hikâyeye dönüşüyor. 
Fakat yan yere kadar tıpatıp benzerlik sosyal-antropolog Kroeber ' in 
dediği gibi, Amer ikan ve Asya-Türkik ilişkisinin şaşılacak bir örne
ğidir, (adı geçen eseri, sah. 545). 

Komançi Kızılderililerin -atı edindikten sonra- ölen şeflerini 
g ö m m e âdetleri (ata bağlayıp, 7 defa dolaştırış ve atı yaktıktan sonra 
küllerini, şefin cesediyle birlikte uçuruma atıp kayalarla örtüş) he
men aynen Hunların defin merasimi gibidir. 

SANAT ÜSLUBU 

En eskilerden başlayacak olursak, K.Ö. Amerikan medeniyet
lerinin ilkini ku rmuş olan Ölmeklere bakmamız gerekir; bunların 
heykelcikleri, tesadüf denilemeyecek kadar Etrüsklerinkine benzer. 
Sümer'lerle birçok bağlantıları tespit edilen ve Anadolu'dan İtalya'ya 
göçmüş olan Tirsk (Etrüsk) kaviminin Türk soyundan o lduğunu 
Prof. Dr. Brandenstein 6 3 ve son olarak da kuvvetli delillerle Adila 
Ayda 6 4 ileri sürmüşlerdir. Floransalı bir Etrüskolog, Etrüsk-Olmek 
heykelciklerindeki benzerliğe ilk işaret eden bir uzmandır . 6 5 

63 Et rüsk mese les in in ş imdik i d u r u m u , 2 . T.T. Kongre s i zabıtaları, 1943y, s . 2 1 1 - 2 1 9 ve 
O r k u n derg is i , A ğ u s t o s . Ey lü l , E k i m 1998 tarihli s ay ı l a r ındak i dizi y a z ı l a r ı m . 

6 4 E t rü sk l e r Tü rk m u i d i , A n k a r a 1974 v e " L c s Et r ı ı sques e t a i e s jBr -des T u r c s " , A n k a r a . 
1985. 

65 Bu profesör le , yazd ığ ı bir m a k a l e dolayıs ı ile 1960 ' l a rda A m e r i k a ' d a n y a z ı ş m a y a 
g i r i şmiş t ik . Maa le se l a r ş i v i m d e bunla r ı b u l a m a d ı ğ ı m için ad ım ve b ib l i yog ra fyas ın ı v e r e 
m i y o r u m . 29 M a y ı s 1985 'de F l o r a n s a ' d a top lanan 2 . E t rüsko lo j i k o n g r e s i n e i ş t i rak im 
nas ib o l saydı ras t l ayacak ve ö ğ r e n e b i l e c e k t i m . O l a m a d ı . 

174 





Çin'in Türk soylu "Çu" (veya Şu/Su) sülalesinin son çağının 
(M.Ö. 700-200) Klâsik dekoratif sanat üslubu, Ölmeklerin Vera 
Cruz bölgesinin ve Tajin stillerinin aynısı gibidir. (M.Ö. 500-100). 
Çu'ların Türk menşei ise bugün artık şüphe götürmemektedir. 6 * ta
kaların Titihaka(n) gölü çevresindeki ata heykelleri, Gök-Türk'lerin 
"balbal'larıyla ve hele Gül-tekin'in (kültigin) büstüyle aynı stildedir. 

Inkalardan önceki Peru medeniyetlerinin (Çimu'ların ve Ayma-
ra'ların) boyalı çanak-çömlek üzerindeki geometrik desenleri ve 
daha sonraki çağda görülen "başı arkaya dönük" stilize hayvan mo
tifleri, Türk-Hun Bozkır Sanatı olan "Hayvanlı Sanat ' ın tesirlerini 
belli ediyor. Hele Peru'nun, Meksika'nın ve Navaho'lara kadar, kuzey 
Amerika Kızılderililerinin kilim ve tekstil desenleri şaşırtacak dere
cede Yörük-Türkmen desenlerine benzer. 

Desenler ve Motifler 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin 1964'te yayınladığı 
"Akademi" dergisinde Fatma Pamir ' in bir araşt ırmasında şu muka
yeseler yer alır: 

"Peru tekstil sanatı... Anadolu kolan dokumalar ının teknik ve 
desenleriyle benzerlik gösterirler. 

"Paris'te d 'Harcourt koleksiyonunda bulunan bir kızılderili çan
tanın motifi ile, Anadolu Türkmenlerinin topak evlerinde (yörük ça
dırlarında) kullanılmış. Kenan Özbel koleksiyonuna ait olan parçası
nın motifi arasında hiçbir fark yoktur. Kullandıkları teknik ve tezgâh 
aynıdır... Yalnız Türkmen kolonlarında renkler, Peru dokumalarının 
aksine, daha soluk ve hafif tonlardadır. Desen her ikisinde de üçgen 
esasına dayanan geometrik motiflerden meydana gelmiştir/' 7 

Fatma Pamir Hanım, "hiçbir fark yoktur.." "aynıdır" gibi tabirler 
kullandığı halde, yazısının sonunda "Bu aynılığı' birbirinden haber
siz insanların yaratıcılığı insanlığın içgüdüsünde aramalıdır.. Nedeni 
budur" gibi "paralel - bağımsız icad" varsayımına dönüyor. Oysa, 
ayrıntılarda bu kadar benzerlik ve ayrılık, Kroeber prensibine göre, 

66 Wİlhelm Eberhar ı l , Ç in in Ş u m a l K o m ş u l a r ı , 1942 ve " Ç i n Tarihi" 1947 Sh . 33 vs . ve 
"Eski Çin Kül türü ve T ü r k l e r i , A T D T F . 1943, s .32-36 R a s o n y i , 6 5 , Z.V. Togaı ı 14. 15, 

67 A k a d e m i , Sayı 2, T e m m u z 1964, sh. 38 . Yazar, Kız ı lder i l i sana t ına da i r b i rçok fotoğraf 
yay ın lamış , m u k a y e s e l i o lan k ı s ımla ra ait ( IX) ve ( X ) sayıl ı r e s imle r ise de rg ide 
bu lunamamış t ı r . H e r h a l d e u n u t u l m u ş ; o y s a . benzer l ik le r i pek güzel be l i r tmiş o lu rdu . 
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ancak "etkileşme" ve "menşe birliği" ile izah edilebilir. "Habersizce 
yaratma" olamaz. 

Benzerlikler Karşısında Kafası Karışanlar 

Bu münasebetle şahsî birkaç tecrübemi nakletmek isterim. 
Biri, 1968 Kaliforniya "Rose Parade" (Gül Geçit Resmi) şenlik
lerine aittir. Bunu New York'ta renkli televizyondan seyrediyor
dum. Televizyonda takdimi Chet Huntley (Amerikalıların "Uğur 
Dündar"ı) yapıyordu. Kamera, Kilim desenli gül takını ekrana ve
rirken kulağına bir şeyler fısıldadı. Huntley kameraya dönüp seyirci
lerden özür diledi. "Yanılmışım, bu Meksika takı değil, Türkiye fahri 
konsolosunun Türk motiflerine göre yapılmış takı imiş. Fakat desen
ler Kızılderililerinkine o kadar benziyor ki notlar ıma bakmadan ko
nuştum, yanıldım" dedi. 

Birleşmiş Milletlerin Protokol Şefi S. Körle de bana, giriş lobisi
nin yarısını kaplayan duvarda asılı Türkiye armağanı Türkiye halısını 
gören yabancı delegelerin sık sık "Navaho Kızılderili halısı mı?" diye 
sorup yanıldıklarını nakletmişti . 

Ben bile kendimi bu konuyu bilen biri saydığım halde yanıldı
ğımı hatırlarım: Bir tatil günü, Amerika'da, kırmızı zemin üzerine 
stilize desenlerle süslü bir tebrik kartı almıştım, ilk bakışta Navaho 
"za-rape" (atkı-pelerin) deseni sandım ve Kızılderili dost lar ımdan 
birinden "geliyor zannet t im. İçini açınca, Türkiye'den gelen bir şeker 
bayramı tebriki o lduğunu ve Yörük Kilim desenlerinden alındığını 
görüp şaşırdım (Ankara'da Bengi Davetiye Tebrik Galerisi basmış). 

Yörük nerede? Navaho nerede? Arada koca okyanuslar ve bin
lerce kilometre var. "Çu", "Etrüsk" ve "Hun" ne zaman, bugünün 
Kızılderili sanatı ne zaman? Arada iki bin yılı aşan zaman mesa
fesi var. Bunları -ve dil benzerliklerinin eskiliğini- 1970'de, ünlü 
Amerikanist Prof. Dr. Ekholm'a danışıp fikrini sormuştum. Kendisi 
de Pasifik Okyanusu yoluyla temas tezini ileri süren bu bilgin, anlat
tıklarıma dikkatle dinledikten sonra, mekân ve zaman mesafesinin 
mesele olmadığım, bu kültür unsurlarının şaşılacak bir hayatiyeti ol
duğunu olsa olsa bazen başka kültür unsurlarıyla karışabileceklerini 
söyledi ve şunu ilave etti: 

"Eğer şu birkaç yüz kelime ve kültür benzerliklerini tesbit etmiş-



seniz bunun manası çok büyüktür; çünkü o devirde, binlercesi mev
cuttu demektir ve bize bu kadarının ulaşabilmiş olması, aslî tesirin 
gücünü gösterir." 

ANTROPOLOJİ - IRK YAPISI 

Genel olarak Kızılderililerin antropolojisi bahsi konumuz dı
şındadır. Şu kadarını söyleyeyim ki, K.Ö. büyük Amerikan mede
niyet merkezlerinin yakınlarında yaşayan bugünkü Kızılderililerin 
antropolojileri -mesela başlarının yuvarlak / brakisefallik kariııesi-
daha uzaktakilere nazaran Türklerinkine daha yakındı (Hdrlicka, 
Pit tard 6 8 , Hootont 6 9 Haddon, vb.) 

Bizi asıl ilgilendiren cihet, Aztek, Maya, Inka medeniyetlerini 
kuranların ve o bölge halkının antropolojisidir. Yukarıda zikri ge
çen antropologların, bu üç ülke yönetici kadrosunun "yuvarlak baş" 
özelliğinden başka, köse olmayışları bakımından da yerli halktan ay
rıldıklarını belirtirler. Prof. Morley (daha önce adı geçen eserin 23. 
sahifesinde), bu "beyaz-ırk özelliklerinin üst tabakada görüldüğünü" 
vurgular. Esasen yüzlerce K.Ö. Amerika sanat eseri (heykeller, min
yatürler), bıyıklı sakallı tipleri tasvir ederler; bunlar hep ya krallar, ya 
soylular, ya da şaman rahiplerdir. Hele Vera Cruz'de bulunan, M.Ö. 
800-400 arası çağa ait bazalttan yapılma Ölmek heykeli, sanki bir 
Türk pehlivanıdır! 

Belki en m ü h i m delil, Hyerdahl'ın adı geçen eserinde anlatı
lan ve renkli fotoğrafları yayınlanan saç örnekleridir. Inka-Öncesi 
çağın hükümdar ve soylularına ait olan bu saçlar, Peru 'nun Lima 
yakınındaki ve Güney Peru'nun Nazka çağının mumyalar ından 
alınmış olup, kumral-kahverengi, yumuşak ve dalgalı özellikleriyle 
"yerli"lerinkinden ayrılır. 7 0 Esas halk tabakasının saçları istisnasız 
kara, sert ve düz olduğuna göre, bu delillerle, medeniyet-getirici ve 
yönetici kadronun "ayrı bir ırktan" o lduğunu kabul etmekten başka 
çare yoktur. Bu, "Mısır" ve "Çin" tezlerini de çürü tür (oralardan tesir 
olmamıştır manasında değil, bu kadronun o ırktan olmadığı anla
mında söylüyoruz). 

68 " A m e r i k a ' d a yuvar lak başlı ırk lipi. b ü y ü k A m e r i k a n m e d e n i y e t l e r i n i d o ğ u r m u ş o lan 
bö lge l e rde en y o ğ u n d u r . " (E . pi t tard, Lcs R a e e s e t l ' h i s t o i r e " sah. 5 3 6 , 5 5 5 . 

69 E . A . H o o l o n T h e M a y a and thci r N c i g h b o r s , (G ladvv in 'de S .336) . 
7 0 Sah . 3 2 1 . R e s i m levha X X X V . v e X X X V I . B u m e z a r l a r d a saç buk le le r i d e s a k l a n m ı ş t ı r 

ki , bu da eski bir Tü rk del in âde t id i r (bk. R a s o n y i . Von G a b a i n , vb. ) 
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Medeniyet, barış ve Güneş dinini getiren ve kâh "evliya" "der
viş", kâh "pir, kral veya tanrı" diye anılan efsanevi kişilere gelince, 
onların da yazılı-sözlü destanlarda, Codex-minyatür lerde ve bir kaya 
kabartmasında, hep beyaz tenli, uzun sakallı (kâh kara, kâh uzun ak 
sakallı) şeklinde tasvir edildiklerini görmüştük (Tüylü Yılan Ketzal-
Koatl, Kukul-Kaan, Er-Ak-Koca.. vb. şahsiyetler). 

Bütün bu antropolojik delilleri topladıktan sonra, hemen "Türk ol
dukları" neticesini çıkaramayız, çünkü kumral-kestane renk saçlı, ak 
tenli, ak sakallı (yani köse olmayan) ırk şade Türklerinki değildir. Fakat, 
ayıklama-tasfıye (eliminasyon) yoluyla, yerli Amerikan, Çinli, Hintli, 
Mısırlı, Japon, Finikeli, Malili zenci olmadıklarını söyleyebiliriz. Viking-
İskandinav da olamazlar, çünkü (onların saç rengi sarı ve kızıl olmala
rı bir yana), bu "Beyaz t ipler in Amerikada, Viking'lerin Kuzey-doğu 
Amerika'ya ayak basışlarından yüzlerce yıl önce mevcut oldukları sabittir. 

Bunlar aradan çıkarılınca, or tada bir Yunanlılar, bir de proto-
Türkler ve Türkler kalıyor. Yunanlı (yani İskender'den arta kalmış de
nizciler) nazariyesini 1947de, yan alaycı üslubla Prof. H. S. Gladwin 
ortaya atmışt ı . 7 1 Ancak, Türk tezi sadece ırk-antropoloji benzerliğiyle 
kalmıyor. Yukarıdan beri örneklerini verdiğimiz binlerce dil, kültür, 
efsane, gelenek, takvim ve sanat üslubu paralellikleriyle takviye oluyor. 
Buna karşılıklı hiçbir "Yunan" tesiri bulunamıyor. Hatta o "medeni-
yet-getirici" evliyaların "Kukul-Kaan" ve "Er-Ak-Koca" gibi isimleriy
le bile 7 2 20 Haziran 1985 haberlerinde, Peru'da Mısırlarınkinden daha 
eski mumyaların keşfedildiği bildirildi. Mart 1985'de uzaya fırlatılmış 
Landsat uydusundan çekilen fotoğraflar, Mayaların henüz keşfedil
memiş 100 kadar şehir kalıntısının izlerini belli etti; bunlar araştırıldı
ğında kimbilir daha ne ipuçları ele geçecek. 

TÜRK GÖÇÜ NAZARİYESİNİN ZAMAN VE MEKÂNI 

Son meselemize geldik: 

Proto-Türkler ve Türkler Amerika'ya ne zaman, nereden, nasıl 
gelmişlerdir? Geçişlerin delili var mıdır? 

Geçişlerinin delili yoktur; sadece oraya vardıklarının delili var
dır. İzleri apaşikârdır. Bir difüzyonistin dediği gibi, barutun Çin'den 

71 M e n O u t o f A s i a , 1947 N e w York. 
7 2 B a ş k a b ö l g e l e r d e k i is imler i d e hep ' h a n ' , " K a a n " a benze r ek le r taşır : R i p ' l e r d c : " T u ş -

h a n " , K o l u n ı b i y a ' d a : " B o s i - K a " A n d ' l a r d a : Paşa -Kan . . . vb . 
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getirildiğini bildiren Marko Polonun eseri elimize varmamış olsaydı 
da, bu gelişin delilini bulamasaydık, fakat Avrupa'da ortaya çıkışıyla 
Çin'deki şeklini bilseydik, bu bize yeterdi; yolunu bulmamıza ve is
patına gerek kalmazdı. 

Mamafih, Amerika'daki Türklük izlerinin mahiyeti, lenguistik-
palentoloji, kültürlerin gelişme tarihleri vs. gibi bulgulardan hareket
le, şu tahminler i yürütebiliriz: 

1- En eski Türklük izi, M.Ö. 1200-800 arasına rastladığına ve yo
ğun olarak Meksika körfezi-Vera Cruz bölgesinde (yede - taşı merak
lısı Olmek'lerde) bulunduğuna ve bunlarda da Etrüsk kültür izleri fark 
edilebildiğine göre, Sibirya-Behring-Alaska yolu değil, Akdeniz-Atlas 
Okyanusu yolu akla daha yakındır. Bu da, Proto-Türk Sümerlerden 7 1 

ayrılma, Ön-Etrüsk (Tirsk)lerin deniz yoluyla göçlerini düşündürü
yor. Bozlar ve yayla kavmi olan Türklerin Selçuklu-Çakabey ve son
ra da Osmanlılar devrinde, denize ulaşır ulaşmaz denizci bir millet 
oluverişleri, bu ihtimalin bu noktadan imkânsız olmadığını gösterir. 
Nihayet, Thor Hyerdahl'ın 1971'de, kakışlardan yaptığı ilkel bir tek
neyle Akdeniz'den Amerika'ya kadar gidebilmiş olması bunun M.Ö. 
bin yıllarının insanlar için imkânsız olmadığını ve Atlas Okyanusunda 
Amerika'ya doğru sürükleyen akıntıların var olduğunu ispat etmiştir. 

Çok m ü h i m bir delil de şudur: "Manco Kapak" efsanesinde, gö
çün 3 gemiyle yapıldığını, 2 geminin kaybolup birinin "Karaya" ulaş
tığını bildirir bir kayıt vardır. İzamına efsanesi de doğudan, gemiyle 
gelindiğini anlatır. Gelenler ise 400-600 kadar aktenli insanlardır. 

2- Sonraki Türk göçleri herhalde Bering yoluyla Asya'dan ol
muştur. Efsanelerin "evliya" kişileri de herhalde bu yoldan gitmiştir. 
M.S. 50'lerde Kuzey Hind'e göçen Akhun, Kuşhan'ların Budizm'le te
masları ve bu dini Moğolistan'a kadar yaydıklarının bilinmesi (M.S. 
563'de dağıldılar) ve o "evliyalarda", Güneş dini ile birlikte, budiz-
mi hatırlatır unsurların da bulunduğu iddiaları (hatta bazı kabart-
malardaki lotus çiçeği ve fil kafası desenleri) böyle izah edilebilir.7"' 
(Uygur'ların da budistliği malum) 

73 S ü m e r l e r d e T ü r k l e r i n ilgisi h a k k ı n d a L e n o r m a n t . H o m m e l , V . Chr i s t i an ve d a h a yen i 
B. Landerberger: Sümerler, A .D.T .F . de rg i s i , 1943 Sah . 9 5 , 96 ve Z.V. T o - g a n , 13. Tar i 
hçi E . S . T h o m p s o n . S i i m e r - M a y a i l i şk is inden hay ran l ık l a s ö z e d e r " n e h e y e e a n ver ic i : 
bu 2 büyük meden iye t yarat ıc ı bırakisaf 'aller K u z e n o l u y o r ! " (a .g .e . sah. 4 1 ) Ayr ıca 
M a l r e a u x ' d a da: " S ü m e r , S ' X I X (Ziggra t ve M a y a - Az tek P i r amid i de ) . 

74 Pak i s t an Eği t im Bakan ı Prof. M u h a m m e d H a n , eski S a k a T ü r k l e r i n d e B u d i z m - ö n c e s i 
b e n z e r inanç la r tesbit e t m i ş , hat ta " S a k y a m u n i B ı ıda"n ın S A K A soylu o l d u ğ u n u ileri 
sü rmüş tü r . 
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Prof. Zeki Velidi Togan'ın, ilk Gök-Türk veya daha eski Türk-Saka 
Kağanlarının "tahtadan kılıç" taşıyan "kabileler arasında barışı sağla
yıcı" "bilgi öğretici", "bilge", "yol gösterici", "Sihirler" yaratıcı "Kam"lar, 
(Argı-bay'lar, Kayular) olduğu iddiası. İspat edilirse, Dede Korkut'u 
andıran "Er-Ak-Koca"ların ve "Tüylü Yılan" pirlerinin bunlardan ola
bileceği ihtimali çıkar. Şunu da hatırlatmakta fayda var: Sibirya'nın en 
Kuzey-doğu bölgesindeki Yakut Türkleri kendilerine "Saka" derler. 

3- Kızılderililer arasında, Türkçenin çok yeni (M.S. 6-7 yy.da) 
gelişmiş kelime ve fiil şekillerinin de bulunuşu ve ö lüm merasimle
rinin Hun-Gök-Türk benzerliği, tarihin yakın çağlarında bile başka 
bir veya birkaç Türk göçünü düşünmeyi zaruri kılıyor. Meksika'da 
M.S. 856'da Tula (Tollan) şehrini kuran ve ok, yay ve yeşim taşını 
Amerika'da ilk kullanan savaşçı TOLTEK'lerin bunlardan biri bilir. 

Bu gözlem ve araştırmalarımın, daha derin ve daha ilmi delillerini 
bulacak uzmanların bu konuyla eğilmelerine yol açacağını umarım. 

Amerika'da yaptığım araştırmalar ve verdiğim konferanslar hakkında. 
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Ünlü Norveçli Arkeolog ve "KON-TİKÎ" ile "RÂ" sallarının 
kaptanı "Prof. Dr. Thor Hyerdahl'a 21 Mayıs 1969 tarihli mektu
bumun tercümesi: 

Sayın Dr. Hyerdahl, 

Sizin uzun süreli bir hayranınızın! (bir bilim adamına da herhal
de hayran o lmak m ü m k ü n d ü r ) . Yalnız bilimsel araşt ırmalarınıza ve 
kitaplarınıza değil, Kon-Tiki salıyla okyanusları aşmada gösterdiği
niz cesarete de hayranım. 

Geçen hafta eski bir dos tum beni New York'da ziyaret etti: Prof. 
Zeki Velidi Togan. Götingen ve Manchester eski Öğre t im üyesi, şim
di de istanbul Üniversitesi profesörlerinden. Kendisi Türk ve Asya 
etütlerinin dünyaca tanınmış bir otoritesidir. 

Togan'a sizin "American Indians in the Pasifle" (Pasifik'te 
Amerikalı Hintliler) kitabınızdan söz ettim. Devasa araşt ı rmanızda-
ki bilgi hazinesini ve kapladığı alanda gözüme çarpan Türk-Turanh 
izlerini tartıştık. Herhalde Türkoloji ve Türkçe lengüistiği, ant ropo
lojisi ve etnografyası uzmanlar ının yardımını görmediğiniz için, bu 
bağlantı gözünüzden kaçmış olacak. Bunları bi lmek istersiniz diye 
düşündük. 

Başlamadan önce kendimi takdim e tmeme izin verin. New 
York'ta Columbia ve City College üniversitelerinde altışar yıl öğre
t im üyeliği yaptım; İngilizce, Türkçe ve Fransızca birçok kitabım ya
yınlandı; halen bir eğitim vakfının (Learning Foundat ions Institute) 
yönetim kurulu başkanıyım. Öğrenimim hem Tecrübi Psikoloji, hem 
de Eski Tarih ve Türkoloji dallarındadır. Kolomb-öncesi Amerika 
uygarlıkları ve Kızılderililere olan ilgim "hobi" merakı şeklinde
dir ama, Kızılderili bölgelerinde ve Meksika'da bir hayli araştırma 
yaptım ve Türklerle ilişkilerini gösteren delilleri topladıktan sonra 
1950'de Prentice-Hall yayınevinin çıkardığı "One America" kitabım
da bunlar ı yazdım (ilişikte bir nüshasını sunuyorum). 

Her ne kadar "Sümerlilerin G ö m m e Töreleri", "Ölüleri Yakma 
Âdetleri", "Anau Kazılarının Tarih Tespitlemeleri" gibi konularda 
Fransızca yazdığım araştırmalarım yayınlandıysa da, sizin gibi ar
keolog değilim ve çizmeden yukarı çıkmışsam özür diler, sizinle 
Amerika'da veya Avrupa'da buluşmayı çok isterim. 7 5 Bu mektu
bum Kolomb-öncesi Amerikalılar konusunda olacak. 
75 T h o r H y e r d a h l ' l a bir b u ç u k yıl sonra N e w York ' t a bu lu şup bu k o n u l a n g ö r ü ş m e k nas ip 

o ldu . 

193 



Pek çok tarihçi, Türkleri Mongoloid ırkının bir parçası saydık
larından Kızılderililerin Mongoloid ırkından olduklarını tartışaca
ğımı sanırlar. Hedefim bu değil. Asıl hedef - konum, Anahuatl 'dan 
Tiachunaco'ya ve ötesine kadar olan egemen gruplardır. Daha da be
lirteyim, özellikle Quetzalcoatl (Kukulkan), Vir-akkoca gibi efsanevi 
şahıslarla ve tarihi Ölmeklerle, Tolteklerle, Mayalarla ve Ön-İnka'larla 
ilgileniyorum. Ben uygar ülkelerin yöneticilerinin ve ruhban sınıfı
nın (veya "klan 'nının) "beyaz" ırktan olduğu konusundaki kesin ka
nıtları reddediyorum anlamında anlaşılmamalıdır; Turan-Türk soyu 
esas itibariyle zaten "beyaz" "Alpin" ırka mensuptur. Türklerin sakal
ları gürdür; bir Çin eh/azmasında Kansu eyaletindeki Türkleri Çinli 
halk katliama uğratırken, uzun sakallarından yakaladıkları anlatılır. 
Günümüz Türklerinin antropolojisi üzerinde olsun, tarihi Çin, İranlı 
ve Arap tasvirlerinde olsun, Türklerin ak teni, "ateş rengi saçları", ve 
"kedi gözü" "yeşil-ela" göz rengi belirtilir. 

Bu özellikler, Türk soyunun "Moğolluğu" üzerinde peşin-hü-
kümlü olan bazı Batılı yazarların canını sıkmış, çıkar yol olarak, Or ta 
Asya'da dolaşan "Aryan" kabilelerle melezleşme teorileri üretmişler
dir. Eğer bu "Aryan'larla kastettikleri Hint-Avrupalıların "Hint- î ran 
koluysa, "Akdeniz" adlı soya mensup olduklarından, siyah saç ve 
koyu göz ve esmer ten, onlarda Turan-Türk halkında rast lanandan 
daha fazladır. Bu kolay teori üreticileri, Cengiz Han'ın bile kızıla 
çalar kahverengi saçlı ve yeşil gözlü olduğunu öğrenirlerse pek şa
şıracaklardır, çünkü "Moğol" hükümdar ı olan Cengiz Han aslında, 
"Şatu-Uygur" Türklerinin Börütegin (Bozkurt Prens), annesi Ulun 
Eke ise Moğolların dışında Merkit Türk soyundandır. 

Birçok tarihçi, Kolomb-Öncesi Amerika'nın yüksek medeni
yetlerinin Türklüğünü hiç akıllarına getiremeyişlerinin bir sebebi 
de Türkleri yakın zamana kadar uygarlıktan habersiz göçebeler ve 
barbarlar olarak bilmeleridir; "böyle bir kavim başkasına medeniyet 
nasıl götürebilir" derler. 

Türk kökenli olan ve eserleri Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyıla 
kadar okutulan Farabi, lbn-i Sina, El-Biruni, Al-Harezmi gibi orta çağın 
büyük bilimadamlarını bir tarafa bıraksak bile, sözü geçen daha eski 
çağlarda da Türklerin uygarlıkta çığır-açıcı rol oynadıkları 1930'lar-
dan beri giderek ortaya çıkıyor. Konar-göçer "bozkır" Türklerinin bile 
Doğu ve Batı kültürlerine köprü oluşturdukları ve gelişmelerine yolaç-
tıkları, 0. Menghin ve K. Koppers gibi tarihçiler belirtmişlerdir. 
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Bizatihi kendi kültürleri de çok zengin ve ileri düzeydeydi. 
Daha da ilginci, M.Ö. 4000'lerden beri "Ön-Türk" soyundan olan 
Ön-Sümerler, Sümerler, Elam'lılar, yalnız Mezopotamyada insan
lığın ilk uygarlıklarını yaratmakla kalmamış, Kuzey Hindistan'a 
(Mohancadora'ya, Harapa' ya), Mısır'a (Horus 'un oğulları) Çin'e 
(Çu'lar) ve Anadolu'ya (Ön-Hatti ' ler, Tyrsk'ler) göç kollarıyla oralar
da medeniyetlerin adeta "tetikçisi" olmuşlardır-şüphesiz yerli halkla
rın da katkısıyla. Amerika da bundan nasibini almıştır. 

İşte bu noktada sizin araşt ırmalarınız devreye giriyor—Akdeniz-
Atlas okyanusu yoluyla Amerika'ya göçlere "Türkler" açısından yak
laşılmak şartıyla. 

İlk olarak sizin meşhur ettiğiniz "Kon-Tiki" ismini ele almak 
isterim. 

Çinlilerce Türklerden tarihte sözedilirken onlara verilen en eski 
adlar şunlardır: Kun, Tik, Jong. Daha batıda ise Türklerin Saka, Su, 
Tur adlarıyla anıldıklarını görüyoruz. 

Kun'lar (Çinlilerin Hyung-nu ' lar ı ) M.Ö. 3. yy'a kadar çok kere 
Ak-Tenli bir halk olarak tasvir edilir, en Güneydeki boyları olan 
Ak-hun' lar (Eftalit'ler, Yueçi'ler) özellikle böyle bilinirlerdi (M.Ö. 
50'lerde Hindistan'a göç ettiler): Kuzey Orta Asya'da kalan Kunların 
Güney Batıya (Ortadoğu'ya ve Anadolu'ya yönelenleri), tarihi çağ
larda "Oğuzlar", "Türkmenler", "Selçuklar" ve "Kayı-Osmanlılar" 
(yani bugünkü Türkiyeliler) olacaklardır. M.S. 5. yy.'daki Kunlar ise 
aralarına Moğolları ve Doğu Cermenler i (Ostrogotlan) da alarak 
Avrupa'ya girecek ve "Atilla'nın Hunlar ı" olarak bilineceklerdir. 

Şimdi bu "Kun" kolunun adını inceleyelim. Varsayımlar çeşit 
çeşittir. "Kun" kelimesinin "güneş"ten geldiğini söyleyenler vardır, 
çünkü Türkçe'de "güneş'e "Kün-eş", daha da eskiden sadece "Kun" 
denmiştir. Bu kelime daha sonraları güneşin bir devri olarak "gün" 
(kün) olarak kullanılır olmuştur. 

Yer ismi olarak da düşünenler vardır. Türk mitolojilerinin çoğu 
anayurt olarak kâh "Ötü-Ken"i, kâh "Ergene-Kon"u gösterirler. (Ön-
İnka'ların "Kapakto-Kon" efsanesini de hatırlayalım, çünkü orası 
da anayurt sayılır). Böylece KON, KEN, KÜN ve KUN sözleri, eski 
Türkçede, kâh güneşe, kâh bir güne, kâh anayurda, kâh bir topluluğa 
bağlanıyor. Sizin Kon-Tiki'deki KON'u bu bakımdan ilginç buldum. 
Ama tek bir söz benzerliği olarak kalsaydı. Tesadüf olabilirdi; ikinci 
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kelime -Tiki'ye de bağlantılar olunca rastlantının dışına taşıyor. 

Çin arşivlerinde "TÎK" adı M.Ö. 1328 tar ihinden itibaren 
"Savaşçı Komşular" olarak görülür (onlarla birlikte Jong boylarının 
da adı geçer ama, bu bizi ilgilendirmiyor). 

Bu "TİK"lerin tasviri ve yur t l an onların Türk olduğuna şüphe 
bırakmıyor. Eski Çin yazılışında (belki konuşmada da) "R" harfi ek
siktir, onun için "TİK ' ın aslı "TÎRK" olabilir-nitekim daha sonraki 
Çin kayıtlarında Gök-Türklerin adı "TUKYU" olarak geçer-gene 
"R"siz. Başka türlü de düşünebilirsiniz. Türkler de belki kendilerine 
ilk önceleri "R'siz isim takmışlardı (yani kendilerine ilk önceleri TİK 
veya TUK diyor olabilirler). 

Bu "TİK" kelimesi daha sonraları başka isim ve kelimelerinin 
kökü olarak da kullanılmıştır. "TİGİN" (tekin) prens veya soylu yö
netici anlamındadır : Ülkenin bir yarısını (sonraki çağlarda dörtte 
birini) yöneten demektir. Aucas-Arokan Kızıl Derililerin de ülkenin 
dört te birine hükmeden soylunun adının "Tokin", reis olanlara da 
"Terken" derlerdi. Etrüsk'lerin de krallarına "Tarkin-Tarkan" de
diklerini, Yunanlıların Etrüskleri "Tirs-kan, Türkan" diye bildikle
rini, Mısırlıların ise kuzey kıyılarına akınlar yapan denizcileri "kor
kunç, başı tüylü Turska' lar olarak andıklarını ve nihayet Hintlilerin 
Türkleri "Turska" olarak tanıdıklarını hatırlarsak, TlK, TİRSK, 
TURSK, TARK ve TOK" gibi kök sözlerin hep Türklerle ilgili olan 
veya olabilen kavimlere verildiğini biraz da hayretle fark ederiz. 

Özetle, hem "Kon" hem de "Tiki" sözlerinin Türklerle bir iliş
kisi var. Ve bu isimler, Türkçe'de, hep kutluluk, güneş ve soyluluğu 
anlatıyor. 

Kitabınızda (sah.733) Meksika'daki Toltek'lerin kutlu "Tullan" 
(bir yazılışa göre de TULA) kentiyle, Güney Amerika'da Peru'da Ön-
İnka ların kutlu şehri "Kol lanın adlarının aynı kökten türediğini ve 
T/K, L/R değiş tokuşu olabileceğini yazıyorsunuz ("Kura" ve "Ura'yı 
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da misal göstererek). Bu iddia bende "Turan" kelimesini çağrıştırı
yor, iranlı şair Firdevsi, Şahname adlı destanında, Türklerin ilk çağ-
larındaki (herhalde onun Efrasyab dediği ve M.Ö. 900lerde yaşamış 
olan Saka hükümdar ı Alp-Er-Tunga çağındaki) Turan- î ran savaşla
rını anlatırken, Türklerin anayurdunu "TURAN" olarak yazar. Eğer 
dilcilerin çoğunun inandığı gibi "AN" hecesi "ülke-yurt" anlamına 
gelen Farsça bir sözse, esas kök TUR, "Türk" adı oluyor demekt i r -
yani Türklerin-Tur' ların ülkesi Turan (günümüze kadar Türk şairleri 
"turan" kelimesini bu anlamda kullanmışlardır) . 

Bu etimolojiler üzerinde tereddütler im var; benden daha bilgili 
dilbilimcileri belki "AN" ekinin Farsça değil Türkçe olduğunu, 
iranlılara Türkçeden geçtiğini ispat ederler (mesela, "HAVASU" ke
limesinin "Hava" sözünün Türkçe olmadığını sanıyordum; bir mes
lektaşım bunun "Çuvaş Türkçesinde var o lduğunu bana kanıtladı). 
Böyle olursa "TULLAN' ı aynen "TURAN" olarak kabul edebiliriz. 
Ön-Inka "Kollan" da öyle (Prof. Z. V. Togan, "KOL" kelimesini "göl" 
anlamına geldiğini bana belirttiydi). 

Şu veya bu şekilde (mesela, Maya versiyonunda TULLAN/ 
TULAdır) , TUL ve TUR kök kelimesi, hem Türklerin atayurdunu, 
hem milliyetini (hem de, Osmanl ı padişahlarının kutlu imzası "tura" 
gibi) kutsallığı ifade ediyor. 

Daha da önemlisi Türklerin yaşadığı Sibirya'da eski bir "TULA" 
kenti vardır. Kitabınızda Sarmientoya atfen yaptığınız bir alıntıda da 
Peruda "Turuka" adlı bir yöreden söz ediliyor (History of the Incas, 
sah.559). 

*** 

İlginç bir isim de Vira-Koça (Vir-ak-Koca) dır. 

1) İR, ER sözleri Türkçede erkek, insan, soylu ve mer t gibi 
anlamlar taşır. 

2) AK, Türkçede beyaz, parlak beyaz, deniz köpüğü ve süt gibi 
beyaz, temiz demekt i r ve Türkçe'den Farsça'ya geçmiş olan "PAK" 
şekliyle temiz-beyaz anlamındadır (Maori ' lerin, ak anlamında kul
landıkları "Pak-eha" ile karşılaştırabilir miyiz?) 

3) Türkçede "KOÇO", "KOÇA", "KOCA" sözünün Türkçe'de 
anlamı vardır ve hâlâ Türkçede kullanılır: çok büyük, kocaman anla
mındaki "koca'dır. Bilge anlamı da vardır; İslamiyetten önceki belge-
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lerde Usun Koca, Kanglı Koca gibi isimlere rastlanır. 

Vira-Koça (veya başka bir yazılışıyla, "VİR-AK-KOCA", Türkçe 
ekleriyle yazılacak olsa, ER-AK-KOCA olur ve Türkçede "soylu, ak 
bilge" anlamını taşır. Bu da, Ön- înka efsanesindeki "Ak/deniz Köpüğü 
bilge adamı" tarifine çok yakın olur. Böylelikle, Oğuz-Türk destan
larının Dede-Korkut 'unu hatırlatır: Prof. Togan'a göre Oğuz' lardan 
da önceye, Saka Türklerine (M.Ö. 700) dayanır. O da, Vir-Ak-Koca 
gibi, uzun ak sakallı, Ak-koca veya Er-Koca olarak anılan bir bilge 
veya derviştir (üçlü sıralamada, Alp-Er-Tunga da sentaks benzerliği 
gösterir). 

* ** 

Kitabınızın 240 ve 241. sahifelerinde, Polinezya efsanelerinde 
"İlk İnsan" olarak "KİSİ"den söz ediyor ve Polinezya efsanelerini 
Güney Amerika Ön-înka ' lar ına bağlıyorsunuz. 

Türkologlar size bu efsanenin Altay Türklerinin "KİŞİ'sine de 
bağlayabileceğini söyleyebilirlerdi. Kırgız Türklerinde hâlâ muhafa
za edilen "Yaratılış" efsanesine göre, Tanrı Karahan'nın ilk yarattığı 
"insan'ın adı "KİŞİ"ydi. Günümüz Türkçesinde "kişi" hâlâ "fert", "şa
hıs", "insan" anlamlarında kullanılıyor. Acaba, diyorum, İnka kabile 
adları olan "Kiçe" ve "Kiçua" bu "Kişi'den mi türemedir? Bildiğiniz 
gibi, birçok kavim kendilerine ilk olarak "insan" anlamına gelen bir 
kelimeyle ad takarlar. 

Kırgız Türklerinin ve (Finlerde de mevcut "Kalavela" destanında) 
Kişinin sonu hayırla bitmiyor ve bu özellikle Navajo Kızılderililerin 
mitolojisine uyuyor. 

240. sahifede Kızılderililerde normal bir insanın öldükten sonra 
ecdat ruh haline geldiğinden ve bunlara ATUA dendiğinden bahse
diyorsunuz. "Ecdat Ruhu Kültü" gerçi Çinlilerde ve Japonlarda da 
varsa da, bizim için önemli olan Kızılderililerin kullandıkları ATUA 
kelimesinin, Türkçede ecdat demek olan ATA sözüne benzerliğidir 
(mesela Atatürk, "Türklerin atası" demektir) . Kızılderili hükümdar ı 
ATA-HUALPA'nın adındaki "Ata" eki de bu anlamda olsa gerek. 

"Ölmek" adıyla Türkçe "Ulmek" kabile adı da benzerlik arzedi-
yor. Böyle kelimeler çok. Kitabınızın 241. sahifesinde Güney Amerika 
ve Polinezya'da ortak bir tanrı olan "TARANGA'dan söz ediyorsu
nuz. Türklerin ulu tanrı adı olan "Tengri" ve Sümerlerin "TİNGİR"i 
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ile benzerliği dikkat çekiyor. 

"12 Hayvanlı Türk Takvimi" Türk göçlerinin gittiği her yer
de beliriveren "Güneş Kültü", "Hayat Ağacı" gibi kültür unsurları 
Amerikan yerlilerini (halkı da, egemen tabakayı da) Türklerle bağ
lantı kurmayı kaçınılmaz yapıyor. 

Devlet yapısı da -yukarıda sözünü ettiğim gibi- ikili ve dört
lü bölünüş şekliyle Gök-Türklerin ve Cengiz Han'ın yönetimlerini 
hatırlatıyor. Tiahua-nacu 'nun dört lü bölünmesinin başına geçen 
prenslerin ad lan da Türklerinkini andırıyor. Manko, Kapak, Tokay, 
Kolla (Tura?)... vb. 

Ülkenin ikili bölünmesindeki isimlere de ("Kol"un Türkçede 
"göl" anlamına geldiğini hatırlatarak) dikkatinizi çekerim "Kolla-
Suyu", "Cunti-Suyu". Arizona'daki sayfiye yeri "Havasu 'nun bir 
Kızılderili adını taşıdığını ve tıpkı Türkçedeki gibi "Mavi hava ve su" 
anlamına geldiğini duyunca ben de şaşırmıştım. 

*** 

Bütün bu benzerliklere kitabınızın yeni baskısında -doğru gö-
rüyorsanız-dikkatleri çekmenizi rica eder yakında buluşmak ümit
lerimi tekrarlarım. 

Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan 



VİKİNGLER ARASINDA BİR TÜRK 

Amerika'da N.Y. Times'in "Book Review" dergisinde yayınlanan 
yazının tercümesi; 

Vikingler arasında "Tyrker" adlı bir kişi Amerika'nın ilk adını 
esinlendiren kişi bir Türk müydü? 

Geçenlerde Mineapolis'te yayınlanan R. ve M. Gracza'mn "The 
Hungarians in Amerika" kitabı şöyle bir soru soruyor: 

"Heims Kringla veya Norveç Krallarının Arşivi adlı İskandinav 
sagasında (destanında) Tyker adında bir Macarla ilgili bir olay nakle
dilir. Leif Ericson'un gemisinin yeni sahillere -yani Amerika' ya- varı
şının ertesi günü Leif, Tyrker'ın ortalarda görünmediğini fark eder... 
Epey sonra Leif onu mut lu ve heyecanlı olarak bulur. Tyrker 'Türkçe 
söyleniyor' ve Leif 'le onu arayan çevresi tarafından hiç anlaşılamı-
yordu. O n u n üzerine onların dilinde konuştu ve dedi ki: 'Üzüm ve 
asma buldum. Ben, üzümü, asması bol olan bir ülkeden geliyorum.' 
Bu olay üzerine Leif Ericson esinlendi ve bu sahillere 'Vineland' veya 
İngilizcesiyle 'Wmeland ' (Üzüm/Şarap Diyarı) adını koydu. Bugün 
hâlâ, 'Leif Ericson'un Amerikası diye kullanılır. İzlanda'da Tyrker, 
TÜRK demektir . 7 6 

Bu satırlara rağmen kitabın yazarı Tyrker'in aslında Macar olabile
ceğini, "Çünkü 10. yy .da Macarlara T ü r k denirdi" diye düzeltiyor. 

Macarlarla Türkler akraba olduklarına göre bu düzeltmeyi dü
zeltmek gerekmeyebilir. Ne var ki yazar Gracza bir d ipno tunda şu 
ilginç suali sormuş bulunuyor: 

"Türklerin Tyrker'e sahip çıkıp çıkmadıkları belli değil" (sah.9). 

Cevap: evet, sahip çıktık. Otuz yıl önce Ankara'da "Ülkü" der
gisinde (Nisan 1938'de), araştırmacı Cemile Batur, "Amerika'nın 
Kaşifleri Arasında bir Türk" adlı, iyi belgelendirilmiş, ciddi ve bi
limsel 5 sahifelik makalesinde, 1002 yılının Viking'i "Tyrker"in Türk 
olduğu sonucuna varıyor. Ben de bu konuya değinmiş ve 1952'de 
Prentice-Hall'ün yayınladığı "One America" kitabımda Tyrker'den 
söz etmiş, "Türk mü Macar mı hâlâ tartışmalı" demişt im (sah. 289). 

Ünlü Macar yazar Emil Lengyle ise Tyker'in Türk olduğunu 
benden daha kesin bir ifadeyle şöyle yazıyor: 

76 (*) sah.8,9. 
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77 Hungarian Americans, O n e A m e r i k a ' d a n nak l en d ipnot (sah.220). 

2 0 1 

"Tyrker (yani Türk) adlı bir Macar'ın bin yıl önce Leif 
Ericson'un mürettebatı arasında bu lunduğu iddiasını art ık si lebil i-
riz... Aslında Tyker birMacar değil, Türktü herhalde... 



4. BÖLÜM 

Kızılderililerin Amerikan 
Ordusunu Yendiği Gün... 



Beyazlarla Kızılderililer arasındaki savaşlarda kazanan taraf hep 
Beyazlar oluyordu. Ama bir gün Sioux ve Cheyenne aşiretleri bir 
olup Amerikalılar ' ın karşısına çıktılar. O gün, Kızılderili tarihinin en 
büyük günü olarak hatırlanacaktır! 

Yerin adı "Little-Big-Horn" (Küçük-Büyük Boynuz). Güney 
Dakota ilinin Karatepe bölgesinde. Zafer günü, bundan 106 yıl önce. 
Kızılderililer için büyük zaferdi, çünkü "Beyaz Adam" Amerika'ya 
ayak bastı basalı, üs tün silâhlar karşısında yerliler hep yenilmişlerdi. 
Gerçi bazı baskınlarda istlâcıların ev ve kulübelerini yakıp yıktıkları, 
süvari mangalar ına vurkaç taktikleriyle saldırdıkları ve birkaç aske
ri öldürdükleri olurdu ama, gerçek meydan savaşında kazandıkları 
vaki değildi. 

Dövüşler eşit o lmuyordu ki!... 

Önceleri beyazların atı vardı, yerliler ömürler inde at görme
mişlerdi, ama sonunda İspanyollar'ın atlarını kaçırdılar ve onlardan 
daha iyi atlı olup çıktılar. 

Bir de tüfeğe, tabancaya karşı ok ve balta yetmiyordu. Bunu da 
beyazlardan kâh kaparak, kâh deri-post karşılığı t rampa ederek elde 
ettiler ama, topa karşı bir şey yapamıyorlardı. Bir de Gatlin mitral-
yözü ölüm kusunca, Kızılderililer'in ordulara karşı savaş kazanma 
şansı kalmıyordu. "Küçük-Büyük-Boynuz" savaşına kadar. O gün 
Sioux ve Cheyenne aşiretleri, General Custer'in ordusunu resmen 
yenmişlerdi. 

Olay 1868 antlaşmasının bozulmasıyla başladı. Amerikalılar, 
Kızılderililer'in yurtlarını tek tek işgal ettikten sonra onlara "Paha 
Sapa" denilen Karatepeleri "işe yaramaz- kaya yığınları" diye ter-
ketmişlerdi. Sioux'lar ve Cheyenne'ler bu tepeleri kutsal bilirlerdi. 

205 



Washington hükümeti , 1868'de bu iki aşiretle antlaşma imzalayıp 
"sonsuza kadar" Karatepe bölgesinin onların olduğunu kabul etmişti. 

Dört yıl geçmemişti ki, o bölgenin kayalarında ve derelerinde 
altın olduğu rivayeti çıktı ve Amerikalılar'ı deliler gibi oraya koştur
du. "Sarı maden" peşinde izinsiz dolaşan Beyazlan ülkelerinde gören 
Kızılderililer onları kovmuş, söz dinlemeyenleri de saldırıp öldür
müşlerdi. 

UZUN SAÇLI GENERAL 

Yurtlarını çiğneyen Amerika 7. Süvari Alayının başında uzun 
sarı saçlı ve acayip giyinişiyle ün salmış General Custer (Kastır) vardı. 
Bu adamın bir başka ünü daha vardı. Altı yıl önce Güney Cheyenne 
aşiretlerini, çoluk çocuk, toptan katleden oydu. Kızılderililer, 
"Puhuska" (Uzun-saç) dedikleri bu generalden nefret ederlerdi. 

Custer, gövde gösterisinden sonra kışlasına döndü ve 
Kızılderililer'in elinde kalan son toprak parçasının altın dolu olduğu
nu ilân etti. Madenciler yasak bölgeye çekirge sürüsü gibi üşüştüler. 

General Custer, geçtiği yerlere Amerikan bayrağı dikmiş
ti. Genç Sioux'lar baltalarıyla gelip bu bayrak direklerini yıktılar. 
Kızılderili "Şeflerden Kızıl-Bulut'la Benekli-Kuyruk General Custer'i 
Washington'a protesto ettiler. Hükümet General Crook'u "durumu 
teftiş'le görevlendirdi. Binlerce "Beyaz" madenciye Kızılderili topra
ğında rastlayan bu general onlara "Yasaları çiğnediklerini" nezakatle 
hatırlatmakla yetindi, o kadar. Kızılderililer tekrar "Washington"daki 
Büyük Pedere haber yollayarak, madenciler çekilmezse hepsini öl
düreceklerini bildirdiler. 

VATAN SATILIR MI? 

Washington 1875de bir komisyon kurarak, müzakere yeri ola
rak seçilen Ak-Dere'ye yolladı. Bu heyet, her zamanki gibi, bir pa
paz, yerlilerin Şamanist dini ve kültürü yerine Hıristiyanlığı kabul 
ett irme gayretlisi bir misyoner, bir general ve bir tüccardan oluşu
yordu. Başkanlığı Senatör William Allison yapıyordu. Gündemde , 
Karatepe'nin Amerika tarafından satın alınması teklifi vardı. 

En uzak Sioux aşiretlerine kadar haber salındı. Ünlü Şaman ve 
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"şef "Oturan-Boğa" "Sitting Bull), haberciye şöyle cevap verdi: 

"Git ve Büyük Pedere söyle ki, satılacak tek bir toprağımız yok". 
Eğilip yerden bir tutam toz alıp savuran şaman ilâve etti. 

"Bu kadar bile yok!..." 

Ünlü savaş reisi Çılgın At (Crazy Horse) da, Sioux toprağının 
satılmasına kesinlikle karşı o lduğunu ve toplantıya bile katılmaya
cağını bildirdi. Oğlala aşiretinin başı Küçük-Büyük-Adam, gözlemci 
olarak gitmeyi kabul etti. 

Amerikalılar Sioux'lara, Karatepe bölgesinin t ü m ü için 6 mil
yon dolar teklif ediyorlardı (15 yılda taksitle ödenmek üzere!) Oysa 
Karatepede tek bir maden in üret imi 500 milyon dolarlık altındı!... 

Amerikan tar ihinde hep böyle ola gelmişti. New-Yorkun göbeği 
olan Manhat tan adası 64 dolarlık inci-boncuk karşılığı (hem de sahi
bi olmayan) bir aşiretten satın alınmıştı; Alaska Ruslardan 5 milyon 
dolara, Louisiana da Fransızlardan buna yaklaşık bir parayla satın 
alınmıştı. Para sökmedi miydi, silâh zoruyla!.. 

Ama bu sefer para karşılığı yur t satmaya yanaşmayan bir ırk 
vardı karşılarında. Küçük-Büyük-Adam, savaş boyalarıyla göğüs ve 
yüzü boyanmış olarak atına atlamış, iki tabancasını havaya ateş ede
rek kurulun önüne dikilmiş, bu pazarlığa razı olacak olanı vuracağını 
bağırıyordu. 300 kadar Oğlala yiğiti de Sioux dilinde şarkı söyleyerek 
etrafta at koşturuyorlardı: 

Karatepeler vatanımdır benim, 
Gönül verdim ben bu tepelere 
Kim ki buraya karışır, 
Bu tüfekten cevap alır!... 

Ayrıca, bu yurdun Cheyenne' lerin de olduğu bildirildi. Komisyon 
üyeleri bu Sioux-Cheyenne direnişi karşısında hayatlarından endişe 
duyup geri çekildiler. 
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AMERİKAN TAARUZU BAŞLIYOR 

8 Şubat 1876'da General Sheridan, 3 koldan Kızılderili ülkesi
ne genel taarruz başlattı. 17 Mart 'ta General Crook 'un müfrezele
ri, bir şeyden habersiz çadırlarında uyuyan Kızılderililer'in köyünü 
basıp ateşe verdiler ve rastgele kurşun yağdırmaya başladılar. Sağ 
kalan Sioux'lar, kadınlarını ve çocuklarını kaçırdıktan sonra kaya
lıklara t ı rmandılar ve Amerikan kuvvetlerini ok yağmuruna tuttular. 
İlerleyemeyen Beyaz askerler, köyü yerle bir ettikten, erzakları da tah
rip ettikten sonra, Kızılderililer'in atlarını alıp uzaklaştılar. Buzlarla 
kaplı bozkırlarda, yaya, çıplak ve gıdasız kalan Sioux'lar, Çift-Ay'ın 
yönettiği bir gece baskını sayesinde atlarını geri alıp, karanlıkta dört 
nala, "Büyük Reis" Çılgın-At'ın köyüne sığındılar. 

Onları bağrına basan Çilgın-At, "Beyaz adamlarla savaşacağız 
gene" dedi. Çift-Ay da: "Hazırım. Savaştım. Halkım öldürüldü, her 
şeyim çalındı. Evet gene savaşacağım" dedi. 

Art ık Amerikan ordusunun ilerleyişi her yanda duyulmuştu. 
Büyük Reis ve Şaman Oturan-Boğa üç gün kutsal danslar yaptı, bı
çakla kendini yer yer kesti güneşe dik baktı, vecde gelip hayal gördü. 
Bu hayalde Amerikan askerleri çekirgeler gibi şapır şapır dökülüp 
ölüyordu. Şaman, Büyük Ruh Wakan-Tangra 'nm zafer vadettiğini 
milletine müjdeledi. 

Dör t bir yana haber salındı ve Sioux'larla Cheyenne aşiretleri 
birlik olarak düşmana karşı koymaya davet edildi. 

Birkaç gün sonra Cheyenne avcıları, 3 yıldızlı bir General ' in ku
mandas ında askerlerin yaklaştığını gördüler. Hemen kurt uluması 
(yani tehlike) işareti verip kamplarına döndüler. 

TÜRK-TURAN SAVAŞ TAKTİĞİ 

Bin kadar Sioux-Cheyenne kuvveti yedek atları tutsun diye bir
kaç kadın da yanlarına alıp Rosebud mevkiine yollandılar. Başlarında 
Oturan-Boğa, Çılgın-At ve Çift-Ay vardı. Hemen başlayan savaşta, 
Çılgın-At, uzun uzun düşünüp hazırladığı yeni bir savaş plânı uy
guladı. Amerikan süvarileri saldırıya geçince yiğitlerini eskisi gibi 
bunların karşısına çıkarıp savaş verdireceğine, bi lmeden, tarihî Türk 
(Turan) Savaş taktiğini tatbik etti, hemen kuvvetlerini yanlara kay-



dırdı, sonra kaçar gibi yapıp geriye döndürdü . Böylelikle Amerikan 
kuvvetleri ayrı ayrı cenahlarda dövüşmeye mecbur oldular. Beyazlar 
şaşkına dönmüştü . 

Bu dövüşte yiğitliğiyle herkesi şaşırtan Cheyene "Görünen Reis" 
son hücumda isabet alan atı yuvarlanınca, Amerikan piyadesinin 
ateş hatt ında kaldı. Birden Cheyenne'lerin arasından, yedekte bir atla 
bir süvari fırladı, yiğide atı verdi, kendi atıyla ona siper oldu ve ikisi 
birden salimen mevzilerine döndüler. Bu kurtarıcı, yiğiden kızkar-
deşi "Yaban-Dana-Yolunun Gülü" idi. 

Kızılderililerin, "Kardeşini kur taran kızın savaşı" diye andıkları 
"Rosebut" çarpışmasını Kızılderililer kazanmıştı ama, savaş bunun
la son bulmadı . General Crook ricat ederken, bundan habersiz olan 
General Terry ile General Custer, ilerleyişlerine devam ettiler. 

İlk çarpışmadan bir hafta sonraya kadar Kızılderililer, Amer ikan 
kuvvetlerinin bir ders alıp hepsinin ülkelerinden çekildiklerini sa
nıyorlardı. Küçük-Büyük-Boynuz (Little-Big-Horn) denilen yörede 
toplanmış, şenlik yapıyorlardı. 

"En en büyük" reis olarak bilinen Oturan-Boğa, Resebud başarı
sının, rüyada gördüğü zafer olduğuna inanmıyor, o günün de gelme
sini bekliyordu. O gün 25 Haziran, General Custer ' in aniden köyün 
önünde görünüp hücuma geçmesiyle başladı. 

İlk anın şaşkınlığına rağmen Kızılderililer silâhlarına sarıldılar 
ve kadınlarıyla çocuklarının kaçışını yaya savaşçılar korurken, başka 
yiğitler de atları toparlayıp getirdiler. Birçok kadın ve çocuk da ser
best dolaşan atları yakalayıp getirdiler. 

Oturan-Boğa'nın savaşçıları, Amerikan öncülerini Önce durdur
du, sonra da o rmana doğru kovaladı. Bu müfreze tam bir bozguna 
uğratılınca, Oturan-Boğa ve reisleri, General Custer'in kuvvetlerine 
önden h ü c u m a geçtiler. Bu sırada da Çılgın-At'la Çift-Ay, Generalin 
yanını ve arkasını çeviriyorlardı. Çılgın-At'in dahiyane taktiği meyve 
vermiş, 7. Sücari Alayı kıskaca alınmıştı. 

Oturan-Boğa, savaştan sonra sığındığı Kanada'da yaptığı bir ba
sın toplantısında muharebeler inin sonunu şöyle anlatır: 

"General Uzun-Saç (Custer), o gün saçlarını kısa kestirmiş ol
malıydı. Kısaydı, güneşin yaktığı otların rengindeydi. Son saldırımız 
sırasında Uzun-Saç, biçilmiş mısır tarlasında tek kalan bir mısır sapı 
gibiydi. Sonra o da düştü." 
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Bir başka Kızılderili de, Amerikan askerlerinin yiğitçe savaştık
larını, nizamlarını bozmadan ve sonuna kadar dövüştüklerini anlat
tı. Gerçekten de bu savaşta, Amerikan ordusundan tek kişi bile sağ 
kalmamıştı . 

Böylece, bütün Kızılderili ırkı adına Sioux ve Cheyenne aşiret
leri, ilk defa olarak bir Beyaz ordusunu meydan muharebesinde yen
miş, generallerini bile yok etmişlerdi. 

Bu acı bir zafer olacaktı. 

Bir muharebe kazanılmış, fakat harp kaybedilmişti. 

210 



BİR SOYKIRIMI DAHA 

Reha Oğuz Türkkan 

Beyaz adam, hiçbir zaman Kızılderililere dürüst davranmadı. . . 
Verdiği sözde durmuyor, tuzaklar kuruyor, aldatmacalarla onların 
soyunu yok ediyordu... 

Çocukken, Fransız romancısı Gustave Aimard' ın Kızılderililere 
ait romanlar ına tu tkundum. 

XIX. Yüzyılda Ö m r ü n ü n bir kısmını Amerikada geçirmiş olan 
bu yazar, Komançi aşiretinin "evlâtlığına" kabul edildiği için olacak, 
romanlar ında Beyazlardan çok Kızılderililer'i tutardı. Bunları oku
dukça içim isyanla dolar, yurtları elinden alınanların kurtulmaları 
için dua ederdim. 

Bu duygu, sonradan öğrendiğim "Esir Türkler'in" kaderine de 
çarçabuk ilgi duymama ve "Turancı" olarak t an ınmama sebep oldu. 

Kızılderililer'in tarihlerine, âdetlerine ve folklorlarına bu küçük 
yaş'tan beri merak etmiş, işi romanlarda bırakmayarak, yaşımdan 
büyük tarih ve araşt ırma kitapları da okumaya başlamıştım. Hatta 
8-v yaşlarındayken, "Kızılderilileri kur ta rmak için", 10-11 yaşlarım
da da "Türkistan Türkler ini kur taracak savaşa katılmak için" evden 
kaçmış, Kadıköy den öteye g idemeden yakalanmıştım!.. 

Okuduklar ım içinde beni en heyecanlandıran Cheyenne 
ve Sioux Kızılderili uluslarının Amerikan ordusunu yendikle
ri "Küçük-Büyük-Boynuz Savaşı" olayıyla, bunun ardından gelen 
Cheyenne' lerin başkaldırması olmuştu. 

Birinci tarihi olayı, daha evvelki bir yazımda anlatmıştım. 
Kızılderililer'in zaferi kısa sürmüş, Washington'un emriyle koca or
dular Cheyenne ve Sioux'ların amansızca peşine düşmüş, yakaladık
larının çoğunu öldürmüşlerdi . Sarılan bir avuç Cheyenne, Küçük-
Bozkurt, Kör-Bıçak, Ayakta Geyik ve Yaban Domuzu gibi "şefleriyle 
teslime mecbur olmuşlardı. 

1878 olayları işte bu Cheyenne'lerle ilgiliydi. 



O asırda dünyada önemli şeyler olmuştu. Osmanl ı Devleti 
Rusya'yla ve Romanya'yla savaşmış ve Berlin barışı imzalanmıştı . 
Türkiye, Kıbrıs'ı İngiltere'ye emanet etmişti. Ruslar, Hokant, Hive 
ve Buhara'yı işgal ettikten sonra, Türkmen topraklarını çiğneyip 
Afganistan'ı a lmak istemiş, fakat müthiş savaşan Türkmenler onları 
Hazar kıyılarında mıhlamışlardı (3 yıl sonra Ruslar, muazzam or
dular ve toplar yığıp Göktepe'de Türkmenler ' ini mahvedecek, çoğu 
kadın ve çocuk 12.000 Türkmen'i öldüreceklerdi). Gene o yıl bir 
Avusturyalı o tomatik tüfeği icadediyor, Edison da elektriği evlerde 
kullanılır hale getiriyordu. Amerika'nın batısında ise... 

AÇLIĞA TERKEDİLENLER 

Kızılderili milletinin Cheyenne ulusu, güzel yapılı, mağru r ve 
zengindi. Diğer Kızılderili uluslar onlara "Güzel Ulus" lâkabını tak
mıştı. Ama bu, darmadağın edilmelerinden önceydi. Şimdi bir kısım 
aşiretleri (boyları) güneye sürülmüş, aç ve sefil bırakılmıştı. Küçük-
Bozkurt'la Kör Bıçağın yönettiği Kuzeyli aşiretler ise, Sioux ulusunun 
sığındığı Robinson kalesinde Amerikalı lara teslim olmuştu. Teslim 
olmak için koşulan (ve kabul edilen) şart, soydaşları Sioux'larla bir 
arada yaşamalarıydı. Ne var ki Amerikalılar, her zamanki gibi sözle
rinde durmamışlar, onları güneye sürmüşlerdi. 

Kuzey Cheyenne aşiretleri, güneydeki Reno Kalesine vardıkla
rında ellerinden Silâhları ve atları alındı. 

O gün, daha önce buraya sürülmüş olan Güney Cheyenne aşi
reti, ulusdaşları şerefine bir şölen tertip etmişlerdi. İkram ettikleri 
de, bir tek du ru çorba idi. Meğer bu topraklarda ne avlanacak tek 
bir kuş veya hayvan, ne içilecek temiz su varmış. Hava sıtma taşıyan 
sivrisinek ve toz bulutlarıyla kaplıymış. Hükümet in , güya antlaşma 
gereği verdiği erzak ise, halkın dörtte birini beslemeye yetmezmiş. 
Kızılderililer, açlıktan sefaletten, hastalıktan kırılmaya başlamışlar. 

Küçük-Bozkurt, hükümet yetkilisine: 

- "Halkımız öldüler, öldüler, öldüler, bu dünyadan birbirinin ar
dından göçtüler" diyerek dert yanar ve güneye yollanırken, "hele bir 
gidin, beğenmezseniz geri gelirsiniz" sözüyle aldatıldıklarını, şimdi 
geri gitmelerine engel o lunduğunu anlatır. Nafile! 

Gerçi Amerikalı "Beyazlar"ın hepsi kötü ve katı kalpli değildi. 
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Kamplarını teftişe gelen "Uzun Beyaz Adam" (Teğmen, Lawton), 
verdiği raporda, hükümet in in güya himayesine aldığı Cheyenne'lerin 
açlıktan ö ldürüldüğünü yazmaktan çekinmemişt ir : "Resmi kanallar
dan dağıtılan yetersiz birkaç gıda maddesini alan Cheyenne' ler ken
dileri yemiyor, açlıktan ağlamaya bile hali kalmayan çocuklarına gö
türüyorlar. Kampa tahsis edilen doktor da, malarya salgını için şart 
olan kinin veri lmediğinden muayenehanesini kilitleyip gitmiştir." 
gibi cümlelerle açıkça feci d u r u m u Washington'a bildirmişti. 

Kızılderililerin sorunlarını çözer diye işbaşına getirilen yeni 
İçişleri Bakanı Schurz bu raporları kulakardı etmiş, "Mevcut erzak 
daha ekonomiyle kullanılırsa, bu yıl da az zayiatla atlatılır" cevabıyla 
yetinmiştir!.. 

NE OLURSA OLSUN GİDECEĞİZ 

Küçük-Bozkurt ve onu destekleyen kabilenin gençleri, "Kuzeye 
gideceğiz. Her şeye rağmen gideceğiz. Burada hastalıktan öleceği
mize savaş meydanında ölelim ve adımız milletimizce anılsın daha 
iyi!..." diye dayattılar. 

O yılın 9 Eylül gecesi 297 Cheyenne, içlerinde kadın ve çocuklar 
da, bulabildikleri tek tük atlara sırayla binerek ve çoğu da hep yaya 
koşuşarak kamptan kaçtılar, kuzey yolunu tuttular. Üç gün üç gece 
d in lenmeden yol aldılar. Gene de Amerikan süvarileri onların yo
lunu kesmeyi başardı. Teslim olmaları için haber getiren Arapaho'lu 
Kızılderili izciye Küçük-Bozkurt şu cevabı verdi: 

- "Kuzeye, hürriyete gidiyoruz. Mümkünse kimseye zarar ver
meden, kan dökmeden yolumuza devam edeceğiz. Askerler bize 
saldırırsa, biz de savaşacağız. Asker olmayan Beyazlar da saldırırsa, 
onlara da h ü c u m edeceğiz. Konuştum." 

Amerikan askerleri Cheyenne' leri susuz bir bölgede kıstırdılar 
ve bü tün gün ve gece, kurşun yağdırdılar. Fakat kayalıklar arasına 
sığınan Cheyenne' ler az kayıp vererek küçük gruplar halinde kaçma
yı başardılar. Ama ordu aman vermiyordu. Wallace, Hays, Dodge, 
Riley ve Kearney kalelerinden süvari müfrezeleri dörtnala peşlerine 
takıldı. Trenler piyade asker taşıyordu. Bu yetmiyormuş gibi kovboy 
lar, çiftçiler hatta kasaba esnafı tüfeklerini kapıp bu bir avuç hürriyet 
aşığının peşine av izleyen köpekler gibi düştü. 
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Cheyenne'ler Eylül boyunca beş defa kıstırıldılar, her seferinde 
de, kaçmayı veya dövüşe dövüşe düşman hatlarını yarmayı başardı
lar. O r d u arabalarının ve toplarının geçemeyeceği çetin yolları tuttu
lar, gene de başka müfrezelerin yollarını kesmek için ötede bekledi
ğini gördüler. 

Arabamla 1974de Kansas ve Nebraska illeri arasında geçen bu 
kanlı kovalamacanın cereyan ettiği sarp kayalarından kıvrılıp gi
den oto yolundan geçerken, yüz yıl önce bu yolsuz ve uçsuz bucak
sız yerlerde oynanan dramı tahayyül etmeye çalışmıştım. Az ötede 
Nebraska'nın kum tepeleri vardı. (Nebraska Üniversitesinin tertiple
diği "Açık Öğrenim" kongresi işte bu tepelerin az ötesinde, ben im de 
iştirakimle başlayacaktı.) 

1878 Ekim ayının ortalarında Albay MacKenzie'nin kuvvetleri 
üç yandan gelip işte bu noktada Kızılderilileri yakaladı. 6 hafta sü
ren dövüşlerden sonra zavallı hürriyet âşıklarının 34 u ölmüş, geri 
kalanları da yara bere içinde ve yarı çıplaktılar. Yaşlılar ve çocuklar 
mecalsizdi. 

Buna rağmen bir kere daha hatları yardılar ve buzlu dağlara sı
ğındılar Arna artık ne gıdaları ne de halleri kalmıştı. Buna rağmen 
Küçük-Bozkurt, birkaç kişisiyle, yola devam etti. Şef Kör-Bıçak ise 
yaşlıları, kadınları, çocukları ve yaralıları alarak, Robinson Kalesi ne 
teslim oldu. 

Soydaşı ve savaş arkadaşı Kızıl Bu lu tun Sioux u lusunun burada 
ikamete mecbur edildiklerini sanıyor, onlarla bir arada yaşamak için 
izin istiyordu. Meğer onları hükümet daha kuzeye buzlar içindeki 
Dakota'ya sürmüş!.. Cheyenne'ler "Razıyız, bizi de oraya yollayın, 
ama güneye gitmeyiz" dediler. Binbaşı Carlton, Washington'a sora
cağını söyleyerek Cheyenne'leri kaleye aldırdı. 

Kör-Bıçak, silâhlarının alınabileceğini düşünerek, tek tük tü
feklerinin namlularını söktürüp kadınlarını etekleri altına saklattı, 
mekanizma kısmının yay, iğne, tetik, gibi parçaları ve kurşunları 
da başlık tüylerinin, bileziklerin, süslerin arasına gizletti. Nitekim 
Amerikalılar ilk iş olarak "bozuk" tüfek ve yayları topladılar. 

Kale kumandanı da "iyi Beyazlardandı. Onlara sıcak yer, gıda 
battaniye ve ilâç verdirdi. O arada kuzeyden eski müttefikleri Sioux 
savaşçısı Kızıl-Bulut geldi. Yaşlanmış, çökmüştü. Cheyenn'lere: 

"Yüreklerimiz sizin için yanıyor. Kanlarınız harp meydanında 
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bizim kanlarımızla ha lhamur oldu. Keşke bizimle gelebilseniz, o bir 
avuç varımızı yoğumuzu sizinle pay edersek çok seviniriz. A m a ne 
denir ki. Elimizde bir şey yok. Büyük Beyaz Peder ne derse o oluyor. 
O n u n milleti yeryüzünü doldurmuş . Biz boyun eğdik. Siz de ne der
se onu yapmaya mecbur olacaksınız. Belki de razı olur gelmenize. 
Keşke" dedi. 

YİNE SÜRGÜN EMRİ!.. 

O sırada iyi kalpli kale kumandan ı değiştirilmiş, yerine vesveseli 
Yüzbaşı Wessells gelmişti. Washington'un cevabı da gelmişti. 

"Derhal güneye geri yollayın!.."di emir. 

Kör-Bıçak emre karşı şu tarihî cevabı verdi: 

"Sizden tek istediğimiz, bizi barış içinde bırakın yaşayalım. 
Burada, bölgemize geri geldik. Hastalıktan ölmektense savaşarak 
ölmeyi göze alarak.. Beni burada öldürebilirsiniz, fakat geri yollaya-
mazsınız. Gitmeyeceğiz. Bizi oraya yollamanın tek yolu gelip kafala
rımızı dipçikle vura vura sürüklemek Ve ölülerimizi Güneye teslim 
etmektir." 

Yüzbaşı, Cheyenne'lere beş gün mühlet verdi. Kışlalarda kapalı 
tutulacaklar, onlara ne gıda ne su, ne de sobaları için odun verile
cekti. Kızılderili tutsaklar beş değil, dokuz gün dayandı. Pencerelere 
biriken buzdan su, çöplükteki artık kemiklerden gıda ihtiyaçlarını 
sağlamaya çalıştılar. Elleri, ayakları, kulakları dondu. Gene de teslim 
olmadılar. 

Dokuzuncu gün kumandan , kadın ve çocukları dışarı salmaları
nı istedi. Oybirliğiyle cevap, "Hep birlikte öleceğiz" oldu. 

Bunun üzerine Yüzbaşı şeflerin odasına gelip kendisiyle m ü 
zakere etmelerini istedi. Kör-Bıçak reddetti, fakat Yaban-Domuzu, 
Karga ve Sol-El adlı şefler "hele bir konuşalım" deyip çıktılar. Az 
sonra Sol-El, kelepçeli olarak hücrelerine koştu ve "sakın çıkmayın, 
bu bir tuzak!.." diye bağırdıysa da, dipçikle yere yıkıldı. 

Yüzbaşı Wessells hücre kapılarına demir ve zincir vurdurdu. O 
gece Cheyenne'ler, gizledikleri tüfek parçalarını çıkardılar. Savaşçılar, 
yüzlerini savaş işaretleriyle boyadı. 

Keskin nişancıların gece saat 9.45de pencerelerden nöbetçilere 
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ateş açmalanyla birlikte biriktirdikleri barutu da ateşleyip bir pence
reyi uçurdular, oradan kaçmaya başladılar. 

Ancak 10 dakikalık bir "avantajları vardı. Arkalarından don paça 
atlayan askerler geliyordu. Nihayet süvariler yetişti. Cheyenne'ler el
lerindeki tek tük silâhlarla dövüştüler. Kar üstünde mehtaplı gecede 
ölüleri yığılıp durdu. Sağ kalan yaralı 65 kadar kadın ve çocuğu as
kerler toparlayıp kaleye götürdüler. 38 Cheyenne'i kaçırdıklarını far-
kedip gene peşlerine düştüler. Bir kaya oyuğunda kıstırılan silahsız 
32 Cheyenne'e saatlerce kurşun yağdırdılar. Nihayet yaralı ve baygın 
dokuz tanesini yakalayıp kaleye götürdüler. 

Ama Kör-Bıçak'la beş savaşçı o kaya oyuğunda değildi!.. Hep 
gece "yol alarak, kar ve buzda ölmemeyi başararak yılın son günle
r inde kuzeyin de kuzeyine gittiler, nihayet 1879 yılının Ocak ayının 
son günlerinde, Sioux kardeşlerinin ve Kızıl-Bulut'un "rezervasyon" 
kampına ulaşıp orada teslim oldular. 

SAVAŞÇININ MEMUR-ÎZCl OLUŞU 

Daha önce ayrılmış olan Küçük Bozkurt'a gelince, onun küçük 
topluluğu kışı d o n m u ş bir derenin yamaçlarına kaldıkları kuyula
ra saklanıp geçirdi. Ölmemek mucizesini başardıktan sonra, hava
lar ısınınca ortaya çıktılar ve günün birinde ulusdaşları "Çift-Ay a 
rastladılar. Artık ordu için izcilik yaptıklarını söyleyen bu Kuzey 
Cheyenne'li , Kızılderililere dostluğu ile bilinen "Beyaz Şapkaya 
(Teğmen Clark'a) güvenip teslim olmasını salık verdi. "Beyaz Şapka" 
"Küçük-Bozkur t 'un eski dostuydu. Onları aldı, Keog Kalesine gö
türdü. Burası artık Kuzey Cheyenne toprağıydı. Ama Beyazların 
işgalinde. Gene de vatan. Genç Cheyenne'ler Amerikan ordusuna 
memur-izci olarak yazıldılar. Viski içmeyi öğrendiler. 

Küçük-Bozkurt son sözünü söyler: 

"Barış istedik. Yurdumuzda yaşamak istedik, işte barış. Esirler 
barışı. Genç savaşçılarım sabahtan akşama kadar odun kesiyor, ak
şamdan sabaha kadar da viski içiyorlar. Üzüntülerini düşünmek is
temiyorlar. Milletimizin tohumu rüzgârda dağıldı gitti. Acaba hep 
savaşıp ölmek daha iyi değil miydi?.." 



5. BÖLÜM 

Konu ile ilgili son haberler: Gazete kupürleri 



İyiye İşaret: 

"Cheyenne River Sioux topraklar ı . . . Coffe Butte'un tepe
sinden her yöne doğru 80 kilometrelik bir görüş mesafesi var. 
Aşağılarda uzanan yemyeşil ovaya göz gezdirirken küçük, siyah 
noktalar halindeki bizonları fark ettim. Dört bir yanda bizon sü
rüleri vardı-ve bu, Kızılderili kü l türünde iyiye işaretti." 

Kötüye İşaret: 

DİMDİK AYAKTA 
Nick Tilsen (sağdaki), "Biz para değil, toprak istiyoruz" di

yor. 1868 tarihli bir anlaşma Black Hills'i Lakotalara vermiş, ancak 
bu topraklara devlet tarafından el konmuştu. 1980de Amerikan 
Yüksek mahkemesi taleplerini haklı bularak para cezasına hükmet
ti. Topraklar ise hâlâ devletin elinde. (National Geographic-Eylül 
2004) 
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EKLER 

8 Haziran 1982'den itibaren, Hürriyet'in 'Yıllarboyu Tarih" der
gisinin hemen her sayısında Kızılderililer hakkında bir yazım yayın
landı. Bunlardan birkaçını, soykırımın hikayesiyle ilgili olduklarından 
-bazı tekrarların kaçınılmaz olmasına rağmen- buraya alıyorum. 

KIZILDERİLİLER'İN ÂHI BÖYLE TUTTU 

İspanya hazinesi kısa zamanda öyle zengin olmuştu ki, halk 
çalışmayı bırakmıştı . Ama, bunun , felâketlerin başlangıcı olacağım 
kimse aklına getirmek istemiyordu... 

Reha Oğuz TÜRKKAN 
Amerika 'n ın Avrupalılar tarafından fethi, kâh dramatik, kâh ko

mik sahnelerle doludur. 

XVI. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika'da konar-göçer (göçe
be) Kızılderililer Bering Boğazından, M.Ö. 15.000 - 20.000 yıl önce 
ufak gruplar hal inde geçmiş, Proto-Mongol (Moğol-Öncesi) bir ka
vimdi. Bu çok eski göç çoktan unutulmuş olduğundan, kendilerini 
"yerli" biliyorlardı. 

Koca Amerika'da (daha doğrusu, "Amerikalar'da) tek bir at yok
tu! Efsanesi bile yoktu. Medeni Kızılderililer'de yazı, astronomi, ma
tematik ve şehircilik son derece ileri olduğu halde, demir de, top da, 
tüfek de bil inmiyordu. Altın pek bol kullanılan bir madendi . Keşke 
olmaz olaydı! Bu onların felâketi olacaktı. 

Felâketlerinin diğer sebepleri ise, birtakım inançlarıyla garip bir 
de rastlantıydı. Bir de köse olanları! 

Amerikan kıtasını bir baştan öbür başa kaplayan Kızılderililer, 
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aslında Asya'dan gelme iki üç çeşit ırkın karışımından doğmuştu 
ama, çoğunluğunu Köse Proto Mongollar oluşturduğu için, on bin
lerce yıllık ayrı kalış onları belirli bir ırk haline getirmişti. Aralarında 
ten rengi, boy, tip bakımından bir hayli farklar olmakla beraber, or
tak yanlan çoktu. Bunlardan biri koyu ten ise, diğeri de köselikti. 

Ama ne var ki, hepsinde de garip bir efsane yaşıyordu. Bir za
manlar tanrılar onlara, ak tenli, ak sakallı (bazısı kara sakallı) bir 
veya birkaç derviş veya evliya yollamış. Aztek'ler, tek bir Yalvaç bilir
ler ve ona "Ketzal-Koatl" (Tüylü Uğurlu Yılan) derlerdi. 

Mayalar, aynı tarife uyan evliyaya "Kukul-Han" derlerdi. 
Aymara'lardan devren mitolojilerini alan Keçua înka'lar da Er-Ak-
Koca (veya Irakkoca) adını söylerlerdi. 

Meksika'dan Peru'ya kadar yaygın olan bu efsaneye göre, yerli
lerin ırk tipine hiç benzemeyen bu Yalvaç, onlara medeniyeti ve tarı
mı öğretmiş güneş dinini getirmiş; ehram (veya Sümer "zigurat'larına 
benzer) muazzam tapınakları inşa ettirmiş, sonra da denizde yürüyüp 
kaybolmuş! "Bir gün gene geri geleceğim" veya "geleceğiz" diyerek. 

Bu esrarengiz "beyaz" şahısların kimlikleri asırlardır tarihçi
ler tarafından tartışılmıştır. Çeşitli nazariyeler ileri sürülmüş, hatta 
"masal" denip geçilmiştir. Fakat sonraları kayalara oyulmuş ve efsa-
nelerdeki tarife aynen uyan sakallı bir kabar tma bulununca (pekçok 
sanat eserindeki tiplerde, sakal ve bıyık bulunduğu da farkedilince) 
efsanenin tarihi bir temele dayandığı kabul edilmiştir. Bu "beyaz" 
dervişlerin kimliğini "Viking'ciler, "Hindu'cular ve "Bröton'cular 
tartışa dursun, biz de, pekçok dil, gelenek, sanat ve destan benzerlik
lerine dayanarak, meçhul bir tarihte meçhul bir yönden Türklerin de 
buralara gelmiş olabileceğini iddia ettik; kabul edenler de oldu (!) 

Herhalde, gene bu Türklerden kalma olduğunu sandığım - bir 
başka gelenek veya ilmi inanış, Kızılderililerin başına gelen felâketi 
kolaylaştıran bir sebep oldu. Aztekler ve Mayalar, Türkler gibi, yılları 
birer hayvanla isimlendirip 12 yıllık devirler kabul ettikten başka, 
asır olarak da 52 yıllık dönemi esas tutarlardı. Ancak onlar, Bat ının 
"asır" saymasından farklı olarak, 52. yılın bi t imine büyük önem ve
rirlerdi. O tarihte ya çok büyük bir felâketin, ya da çok büyük bir 
hayrın doğacağına inanırlardı. 

işte, ispanyol Hemen Cortez, 1519 yılında Meksika'ya Ayak 
bastığında, Aztekler'in 52 yıllık dönemi bi tmek ve yenisi başlamak 
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üzereydi. 

Tarih sahnesi o gün şöyle açılır: Vera Cruz sahillerine İspanyol 
kalyon ve kadırgaları yanaşmıştır. Bu ev büyüklüğündeki dev gemileri 
ağaçlar arasında hayretle seyreden Aztek'ler, bir de bakarlar ki, için
den sakallı ve beyaz suratlı insanlar çıkıyor. Ardından da, hiç görme
dikleri dört ayaklı, yeleli ve tel kuyruklu bir takım yaratıklar (atlar) 
geliyor! Sonra da bu iki yaratık tek oluyor (Yunan Mitolojisindeki 
"at-insan" "centaur"lar gibi!) Z a m a n zaman da kopup, ayrı iki yaratık 
oluyor! 

Bu ancak tanrıların işi olabilirdi! Haber başkentte İmparator 
Montek-zuma'ya ulaşınca, 52 yıllık dönemin hayır ve şer beklenti
si içinde olan bu Aztek hükümdar ı , bunu, "yine bir gün geleceğim" 
deyip kaybolmuş olan Yalvaçları "Tüylü Yılan "in avdeti şeklinde yo
rumladı. Suratı "tüylü" ve "beyaz tenli" İspanyollar büyük törenlerle 
karşılandı. Meksika şehrinde sarayda misafir edilen Cortez ve birkaç 
yüz kişilik ordusu, Azteklerin zenginliğini ve hele altın bolluğunu 
görünce deliye döndüler. Cortez ' in metresi olan bir Aztek Prensesin 
de yardımıyla, kendilerini misafir eden imparatoru esir aldılar, Aztek 
ordusunu ve koşuşan halkı top ateşiyle imha ettiler ve şaşkınlıktan 
yararlanıp koca imparatorluğu ele geçirdiler. 

Peruda ise, "fatih" (Conquistadore) sıfatına pek de yakışma
yan ihanetlerle bir başka İspanyol, Francisco Pizzaro, 1532de İnka 
İmparatoru Ata-Hualpa'yı esir alıyor ve katlediyordu. 

400 kadar İspanyol askerinin nasıl olup da koca İnka 
İmparator luğunu çökerttiği şaşılacak bir şeydir, Gerçi hile, ihanet ve 
top-tüfek ateşi bunu kısmen izah ederse de, ana sebep, İnka devleti
nin yapısındadır. Son derece merkezi ve Komünistvâri bir sistemle 
yönetilen devletin tebâları koyun sürüsü haline gelmişti. Merkezdeki 
baş düşünce, millet, kafası kesilen vücut gibi yıkılıvermiştir. 

Ayrıca, Keçua (keçi) aşiretinin egemen olduğu İnka 
İmpara to r luğunun yeni fethettiği toprakların halkı da bölücü
lük peşinde koşmuş, düşmanla elbirliği etmişlerdir. Neticede, İnka 
İmpara to r luğunun hakimleri de, hükmettikleri de perişan olmuş, 
İspanyolların gaddar yönetimi altında bin beter olmuşlardır. 

İnka tarihini okudukça, 1. Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı 
İmpara to r luğunun düşmanlarıyla elbirliği eden, fakat sonunda daha 
beter bir sömürge idaresine düşen Arap dünyasını hep hatırlarım. 
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KÜL OLAN BİR TARİH 

"Fatih" İspanyollar, Amerika'da fethettikleri halkları, tarihte gö
rülmemiş derecede aşırı bir şiddetle sömürmüş ve soykırımına giriş
mişlerdir. Kızılderilileri, "ruhlarını kur ta rmak" bahanesiyle ateşlerde 
yakmış, "onlar tam insan sayılmaz" ırkçılığı ile madenlerde hayvan
lar gibi çalıştırmış, papazlarının "şeytan işidir" fetvasıyla muazzam 
Aztek, Maya ve İnka kitaplıklarını yakmışlardır! Bu yüzden bu me
deniyetler hakkında bildiklerimiz pek azdır. 

Kızılderililerle Beyazların mücadelesi, bu ilk perdenin faciayla 
bitişiyle son bulmadı. Bunun renkli hikâyesini kâh romanlarda oku
duk, kâh kovboy filmlerinde seyrettik. Gerçek tarih, onlar kadar il
ginçtir ve sırası geldikçe bunları da anlatmak isterim. 

Bu ilk perdenin acı hikâyesini kapamadan, iki noktayı daha belir
teyim. Biri, son çıkan bir araşt ı rmanın rakamlarına dairdir. Brezilya 
yerlileri bu XX. yüzyılda bile acımasızca sömürülmüş: 1900'le 1911 
arasında, Putumayo eyaletin de, 4000 ton kauçuk üretimi tam 30.000 
Kızılderilinin ö lümüne sebep olmuş! 

İkincisi de, "Eden bulur" atasözünün doğruluğunu gösteren 
husustur. 

İspanyollar, soyup soğana çevirdikleri yerlilerin alt ından sanat 
eserlerini eritip eritip Madrid'e yollarlardı. Bu kalyonlar dolusu al
tınlar İspanyol hazinesini öylesine zengin etti ki, milletçe bunun se
fasına yattılar ve üretimi de, çalışmayı da bıraktılar. Öyle ya, her şeyi 
altınla almak varken ne dive yorulsunlardı? 

Ama altınların da kökü kurudu (Birgün Arap'lardaki petrol 
servetinin tacını kaybedeceği gibi). Ardından, Meksika ve Güney 
Amerika'daki İspanyol sömürgeleri (oradaki yerliler değil, İspanyollar) 
bağımsızlıklarını ilân ettiler ve İspanya'dan koptular. İspanyol hazinesi 
yavaş yavaş "tamtakır kurubakır" oldu. Milletçe de üretimi terketmiş 
oldukları için "süper devlet" olmaktan (yani 1. ligden) çıktılar. Yakın 
çağların "geri kalmış" milletlerinden biri oldular. 

Bu; ve engizisyonun aydın tabakayı onbinlerle yoketmesi ve 
yakması, İspanyol güneşinin sönmesinin temel sebeplerindendir. 
Kızılderililerin ahi böyle tuttu işte! 



KIZILDERİLİLERE SON YURDU DA 
ÇOK GÖRDÜLER!... 

Bugün Birleşik Amerika'daki Kızılderililer'in sayısı yarım mil
yonu bile bulmamaktadır . Beyazların Kızılderililer'i topraklar ından 
sürmek için giriştikleri mücadele, geçen yüzyılın en büyük soykı
r ımlarından biridir ve insanlık adına, utanç vericidir... 

Reha Oğuz TÜRKKAN 

1870'lerde Kırımda İsmail Gaspıralı, yurtlarını Ruslara kaptı
ran Türklerde birlik fikrini uyandıracak gazetesini çıkarıyordu. 1874 
yılında, Bosna-Hersek'te Sırplar'ın Osmanlı İmpara tor luğuna karşı 
isyan hazırlıkları başlamıştı. İstanbulda Ahmet Midhat Efendi ile 
Eşref eserlerini vermiş, Namık Kemal de son mücadelesine girişmiş
ti. Alexander G.Bell ilk telefonu icad etmiş, Disraeli İngiliz Başbakanı 
olmuş, Fransa da Annam'ı (Viyetnam'ı) sömürge yapmıştı. 

ÇORAK TOPRAK ÜLKESİ 

İşte o günlerde dünyada bunlar olurken, Amerika'da da, güney
batı illerindeki Kızılderililer'in ellerindeki son topraklar "Beyazlar" 
tarafından alınmış, bu yurtların eski sahiplerine ise "rezervas
yon" adı verilen çorak topraklara yerleşme emri çıkarılmıştı. Artık 
kendi kendilerini geçindirmeleri için avlanmaları yasak edilmiş, 
Washington'un zaman zaman vereceği erzakla ve yetiştirebildikleri 
kadar mısırla yetinmeleri münasip görülmüştü . 7 8 

Kiowa Kızılderili aşiretinin şefi (Reisi) Satanta, gene o tarihte 
Amerikan Büyük Peder ine (Cumhurbaşkan ına) yolladığı mesajda 
şöyle diyordu: 

"Duyduğuma göre bizi, dağın bayırında bir rezervasyona yerleş
t i rmek ist iyormuşsunuz. Ben istemiyorum. Ben bozkırlarda başıboş 
ve hür dolaşmayı seviyorum. Ancak orada kendimi hür ve mutlu 
hissedebiliyorum. Yerleşince sararıp soluyor ve ölüyoruz. Mızrağımı, 
okumu ve kalkanımı gömdüm, daha ne istiyorsunuz?... Çok zaman 
evvel, bu topraklar babalarımızındı, ama bugün dereboyu gittim 
miydi, kıyıda hep askerlerinizin kamplarını görüyorum. Bu askerler 

78 *Son bir a r a ş t ı r m a n ı n r a k a m ı : Kız ı lder i l i le r in g ıda kaynağ ı olan ve d ikka l l e ve ö lçüy le 
av lad ık la r ı b i zon (yaban m a n d a ) s ü r ü s ü n ü Be yaz l a r sırf e ğ l e n c e o larak av laya rak he 
m e n h e m e n t a m a m e n yok ettiler. 30 m i l y o n b izon vu ru lup ö ldü rü ldü , ç iğnen ip hatıra 
Fotoğrafları çek t i r i ld i . (Na t iona l G e o g r a p h i c . D e r g i s i - T V 10 kasını 2 0 0 7 sabah 11:30 
p r o g r a m ı . ) 
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ağaçlarımı kesiyor, bu askerler yaban sığırımı (bizonu) öldürüyor. 
Bunları görünce yüreğim çatlar gibi sızlıyor. Beyaz adam çocuk mu 
ki, yemeyeceğini öldürüyor? Kırmızı adam av vurdu mu, bunu aç 
kalmamak, yaşamak için yapar, sadece ö ldürmek için değil." 

Gerçekten de, 1872 ile 1874 arasında 3.700.000 yaban sığırı öl
dürülmüştü , b u n u n ancak 150.000 kadarını Kızılderililer yemek için 
avlamış, üç buçuk milyondan fazla hayvanı beyazlar, sırf av zevki için 
vurmuşlar, derisini yüzdükten sonra cesedi çürümeye terketmişlerdi. 
(Bugün bu "bizon" hayvanı, nesli tükenmek üzere olan türlerdendir 
ve yok olmasın diye, son kalanları üzerlerine titrenerek bakılır). 

"HÜR DOĞDUM, HÜR YAŞADIM" 

Komançi ' lerin Şefi Parrava - Samon (On Ayı) da, Texas'taki 
yurtlarını kaybetmeleri üzerine Washington'a yolladığı mesajın bir 
bö lümünde şöyle diyordu: 

"Bana yolladığınız sözlerde sevmediğim şeyler var. Şeker gibi 
tatlı değil; olmamış kabak gibi acı. Rezervasyonlara yerleşin diyorsu
nuz; evlerde oturmalıymışız. Bunları istemiyorum. Ben bozkırlarda 
doğdum. Orada rüzgâr hür eser. Orada güneşin ışığını kıracak duvar 
yoktur. Orada kapalı köşeler yoktur ve her şey özgürce nefes alır. Ben 
oralarda ölmek istiyorum, duvarlar arasında değil. Rio Grande ile 
Arkansas arasındaki her dereyi, her pınarı bilirim. O ülkede ben av
landım ve yaşadım. Benden önce babalarım gibi. Ve onlar gibi ben de 
oralarda mutlu oldum. Washington'a gittiğimde Büyük Beyaz Peder 
olan sen, Komanci yurduna kimsenin karışmayacağına söz vermiş
tin. Kendi topraklarımızda dilediğimiz gibi yaşayacaktık. Şimdi ne 
diye evlerde yaşamamızı ve ata yurdumuzun derelerini, güneşini ve 
rüzgârını terketmemizi istiyorsun?" 

Bütün bu şairane protestolar cevapsız kaldı. Rezervasyona gel
meyen Kızılderililer'in askerlerce öldürüleceği bildirildi. Bu ültima
toma ancak birkaç yüz Kızılderili boyun eğdi. Sonradan cumhur 
başkanı olacak olan General Sherman, aşiret reislerinden Satanta ile 
Yalnız Kurt'u müzakereye davet etti; davete gelen iki reisi tutukla
tarak Klowa aşiretine ültimaton yolladı: Rezervasyona gelmedikleri 
takdirde şeflerini asacaktı. 
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GENÇ YİĞİTLERİN İSYANI 

Bu kalleşlik sonucu mağrur Klowa'lar kuzu gibi beyazların ço-
rak-toprak "Hapishanesine" yerleşmek üzere geldiler. Fakat rezervas
yonun zor hayatına dayanmak imkânsızdı. Çorak toprakta yetişen 
cılız mısır koçanları kimseye yetmiyordu. Amerikan hükümet in in 
vadettiği erzak yardımı da, kâh yolsuzluktan, kâh hırsızlık ve idare
sizlikten, rezervasyona ulaşıncaya kadar bir avuç kalıyordu. Üstelik 
at hırsızı beyaz çeteler bir gece rezervasyona girmiş, zavallıların 300 
kadar en iyi atlarını alıp kaçmışlardı. 

Genç savaşçılar buna dayanamamış , geri kalan atlara atladıkları 
gibi hırsızların peşine düşmüşlerdi . Texas'a kadar kovalamış, fakat 
izlerini kaybetmişlerdi. Bunun üzerine Meksika'ya akın etmiş, orada 
çalınan kendi atları sayısında at toparlamış ve tekrar sınırı geçmiş
lerdi. Fakat çatışmalarda hem Meksikalı, hem de Amerikalı askerleri 
vurmuşlar, iki yiğitlerini de kaybetmişlerdi: Bunlar, Yalnız Kurt 'un 
oğlu ile yeğeniydi. 

YALNIZ KURT'UN ÖCÜ 

Rezervasyona bu kara haberle döndükler inde Yalnız Kurt üzün
tüden deliye dönmüş , saçını töre gereği kesmiş (eski Türk töresi 
gibi), çadırını yakmış ve atını kurban kesmişti. Öç almaya ant içe
rek ata binmiş ve birkaç yiğidiyle birlikte rezervasyondan kaçmıştı. 
Dosdoğru Texas'a akın eden Yalnız Kurt, oğlunun ve yeğeninin me
zarını bulmuş, kemiklerini almış ve yolunu kesmeye çalışan askerle
re ateş ede ede, dostları Komançiler ' in rezervasyonuna kadar gelebil
mişti. Orada, soydaşlarının Güneş Dansı bayramlarına katılmıştı. Az 
sonra Satanka da onlarla buluştu. Cheyenne ve Arapaho aşiretlerinin 
de geldiği bu törende, yaban sığırının tükenmek üzere olduğu, daha 
kötüsü, beyaz adamın "Demir Atı" (Demiryolu)nun topraklarından 
geçeceği haberleri geldi. Buralardan tren de geçerse artık onlara hiç 
hayat hakkı kalmayacaktı. 

Bir savaş çetesi kuruldu ve tam o sırada hür bozkırlarda yaban 
sığırı sürülerini imha etmekte olan beyaz avcılara hücum kararı ve
rildi. Ne çare ki taş binalar arkasına sığınan avcılar, saldıran yiğitleri, 
ellerindeki yeni-icad sığır tüfekleriyle perişan etliler. 
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ERGENEKON GİBİ BİR GİZLİ YURT 

General Sherman, çevredeki bütün kalelerden asker çıkardı. 
Klowa'larla Komançi'ler, yalnız kendilerinin bildiği gizli bir yurda 
kaçtılar. Burası, düz bozkırda uzaktan bakılınca hiç fark edilmeyen, 
kılıçla yarılmış gibi bir çöküntünün oluşturduğu bir dere boyuydu. 
Çepçevre aşılmaz kayalarla ve şelâlelerle kaplıydı. Ergenekon gibi, 
dar bir yardan girilirdi bu gizli yurda. 

"Palo Duro" isimli olan bu yeri Beyazlılardan ancak Coronado, 
XVI. Yüzyılda görmüştü. Cennet gibi bir yerdi: Dereler, söğütler ve 
yaban sığırlarının bayıldığı yüksek otlarla kaplıydı. 

Kaçak Komançi, Klowa ve Cheyenne Kızılderililer buraya sığın
dılar. Yaz sonuydu. Gereği kadar sığır vurdular, etleri kış için kuru
tup kavurma yaptılar. Yağı ve ilikleri tulumlarda sakladılar, sinirleri 
ok kirişi ve dikiş ipliği için işlediler, boynuzlarından bardak ve kaşık 
yaptılar, kıllardan ip ve kuşak imal ettiler; derileri de çadır, elbise ve 
çarık için debbağladılar. Otlaklarda, iki bin kadar atları yaban sığır
larla ortaklaşa otluyordu. Kadınlar iş görüyor, çocuklar derede oy
nuyorlardı. 

Bu, birkaç bin Kızılderili'nin son cennet yurduydu. Eskisi gibi 
mutlu oluvermişlerdi. 

GİZLİ YURDUN TAHRİBİ 

Ama beyaz adam, bunu meydan okuyuş sayacaktı. O yılın ey
lülünde, Sherman'ın emri üzerine Dodge, Concho, Bascom ve Sili 
kalelerinden binlerce mavi elbiseli asker, ellerinde mavzer, art larında 
topçu, bir avuç hürriyet âşığı Kızılderili'yi aramaya koyuldular. Ve 
casusları sayesinde gizli yurdu buldular. 

İlk hücumu, Yalnız K u r t u n Kiowa'ları karşıladı. Kadın ve ço
cukların kaçışına fırsat verecek kadar dayanabildiler. Arta kalanları 
geri çekildi. Askerler çadırları yakmaya ve yerlilerin kış erzaklarını 
tahribe başladılar. Gün biterken bin at yakalanmış ve öldürülmüştü. 
Bozkıra atılan Kızılderililer ateş altında perişan olmuş, yaya kaçışı
yorlardı. Ne kışlık elbiseleri, ne de gıdaları kalmıştı. 

Askerler çocuk, kadın dinlemiyor, yakalayabildikleri Kızılderili'yi 
öldürüyorlardı. General Sherman, "İyi bir kızılderili, ö lmüş olanıdır" 
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dememiş miydi? 

Bu soykırımını d u r d u r m a ümidiyle, belli başlı şefler, Sili 
Kalesine kendiliklerinden gelip teslim oldular, Derhal zincire vurul
dular. Texas'a hapse atılmak üzere götürülürken, göz yaşartıcı sah
neler oldu. 

Daha önce de, Büyük Şef Yaşlı Stank kelepçeli olarak arabaya 
alılmış, fakat kaleden çıkar çıkmaz, kelepçeli elini gözünü kırpma
dan koparmış, sağlam kalan tek eliyle gizlediği bıçağını kapmış, ara 
bacı askeri vurmuş , bir başka askerden kaptığı tüfeği boşaltırken ve 
kurşun yağmuru altında can verirken, Kiowa yiğitlerinin türküsünü 
haykırmıştı. 

"Ey güneş! Sen hep kalacaksın, A m a biz, yiğitler, ölmeliyiz! Ey 
toprak!" Sen hep kalacaksın, A m a biz, yiğitler, ölmeliyiz!" 

Bu seferki tutsaklar sağlama bağlanmış, el ve ayaklan zincire 
vurulmuştu. Arabalar ufukta kaybolurken perde iniyordu. Texas'ta 
Koca Yiğit Satanta, bir hastanede ölmek üzereyken pencereden ken
dini atmış ve kendi iradesiyle ölmeyi tercih etmişti. Yalnız Kurt da az 
sonra onu takip etmişti. 

İYİLİK ET... 

Rezervasyonda Komançilere, çorak toprakta mısır nasıl ekilir 
öğretsin diye Washingtondan Tatum adlı bir tarım uzmanı yollan
mıştı. Ne acıdır ki Komanci'ler, Texas'tayken zaten mısır ekiyorlar
dı ama, beyazlar onları yur t lar ından sürünce, yaşamak için avcılığa 
dönmüşlerdi . Onlar ın bir Beyazdan mısır ekimini öğrenmeye ihti
yaçları yoktu. 

Daha da acısı, Massachusetts'e 1621de İngiltereden göçen ilk 
beyazlardan olan "Pilgrim'lere, yerli Amerikan bitkisi olan mısırı 
getiren ve onlara mısır ekmeyi ve h indi avlamayı öğreten, böylelikle 
1621-1622 kışını açlıktan ö lmeden geçirmelerini sağlayan Squanto 
adlı bir Kızılderili değil miydi? 

"Ey kahpe felek" dese Kızılderililer haklı olmazlar mı? 
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Milliyet Gazetesinde 10 Ocak 1990da başlayan "İnsanın İnsana 
Zulmü" başlıklı dizimin ilk üç yazısı (diğerlerini kaybettiğim için an
cak bunları sunuyorum. Yeterlidir sanırım). 

İNSANIN İNSANA ZULMÜ 
AVRUPALININ YAYILMA VE SÖMÜRME HIRSI 

Amerika tabirini, sadece bugünkü "ABD'li Amerikalılar" ola
rak değil, Amerika'nın "Keşfinden" sonra, bu kıtayı istila eden bütün 
"Beyazlar" anlamında kullanıyorum. 

Amerika'nın güneyini, kuzeyini, ortasını fethedenler - İ span
yollar Brezilyalılar, Hollandalılar ve Anglo Saksonlar- o derece vah
şice davranmışlar ki, Amerika'nın keşfinin 500'üncü yı ldönümü için 
hazırlıklar yapıldığı şu günlerde 7 9 "vahşi" sıfatını yapıştırdıkları yer
lilerin torunları , bunun bir "kutlama" değil, "lanetleme" günü olarak 
anılması için hareket geçmişlerdir. Meksika'dan, Güney Amerika'nın 
en güney burnundak i Tierre del Fuego "Ateş Toprağı" bölgesine ka
dar protestolar yağmaktadır. 

Yıldönümü komitesi, etliye tuzluya kar ışmamak kaygısıyla, 
kutlamalar "İbero Amerikan Komisyonları Amerika'nın Keşfinin 
500'üncü Yıldönümü" şeklinde değiştirmişlerdir. Protestoların hakkı 
var: Eski Amerika'nın vahşisi olsun, medenisi olsun, o tarihten beri 
hep soykırıma uğratılmıştır. 

*** 

Ünlü bir Kızılderili lideri olan Tecumseh, soyunun mazisine ba
kıyor ve şöyle diyor: 

"Halkımın bir zamanlar güçlü olan nice kabileleri bugün nere
de? Yaz güneşinin altında eriyip giden karlar gibi, beyaz adamın aç
gözlülüğü ve baskısı karşısında hepsi yitip gittiler." 

79 A m e r i k a ' n ı n Kristof K o l o m b taraf ından 12 E k i m 1 4 9 2 ' d e "Keş f î "n in 500'UncU 
Y ı l d ö n ü m ü K u t l a m a Komi t e s i , bunu 12 E k i m I 9 9 2 ' d e y a p m a y ı tasar l ıyor . 
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ESKİ MEDENİYETLERİN YIKILMASI 

Ünlü bir Amer ikan tarihçisi şöyle yazıyor: 

"Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından fethi, insanlık tari
hinin en karanlık sayfalarından biri sayılmaktadır. Acaba ne kadar 
aşiret, ne kadar Kızılderili köle edildi, ırzına geçildi ve öldürüldü? 
Bunun sayısını tutan olmamıştır. 

"Amerika kıtasında, insanın insanı yok edişinin ve katliamının 
acı hikâyesinde suç, tek bir Avrupa milletine yüklenemez. Bu, toptan 
beyaz adamın (özellikle Batı Avrupalıların) dünyaya yayılma ve sö
m ü r m e hırsının işidir." 8 0 

Bir papaz, Dayanamıyor 

1492de Kristof Kolomb ve ondan sonrakiler Amerika kıtasına 
ayak bastıklarında yerli halk tarafından çok dostça karşılanmışlar ve 
misafirperverlik görmüşlerdir. 

Kolomb, r aporunda "Öylesine bir sevgi gösteriyorlar ki, sanki 
kalplerini bize verecekler sanırsınız" diyerek hayretini gizlememiş-
tir. 

Aynı kâşif, İspanya'ya (Saraya) yazdığı mektupta şunları da bil
dirmekteydi: "Buradan, kutsal Teslis adına, ne kadar satılabilirse, o 
kadar köle yollayabiliriz. 

Bu "müjde" üzerine İspanyol "fatihleri" (conquistadores) 
Amerika yolunu tut tu ve kıtayı kasıp kavurdu; onlara bir ara refa
kat eden "Dominican" misyoneri Barteleme de las Casas, Karayip 
Adalar ında, kendi yurttaşlarının vahşetine şahit olarak şöyle yazdı: 

"Askerlerimiz çok zalimce katliamlar yaptılar. Köyleri ve şehir
leri bastılar, ne kadın, ne erkek, ne yaşlı, ne de çocuk, acımadılar. 
Gebe kadınlara bile insaf etmeyip, karınlarını yardılar, cenini çıka
rıp, doğradılar. Çocuklar ın m a s u m kafalarını kayalara çarptıktan 
sonra sulara attılar ve garip bir alayla 'Yüz bakalım' diye bağırdılar.» 
Zaman oldu, sehpalara yerlileri 13'er olarak bağladılar, altlarını ateş
le tutuşturup, bu zavallıları yaktılar, sonra da, Allah korusun, bunu, 
peygamberimizin ve havarilerinin şerefine yaptıklarını ilan ettiler. 
Acıyıp da öldürmedikler in in ellerini keser ve öyle salıverirlerdi." 8 1 

80 T h e Inclian H e r i t a g e o f A m e r i c a , A lv in M. J o s e p h y Jr. 1969, S : 2 7 7 . 
81 H i s t o r i a d c l a İ n d i a n s . M a d r i d 1 9 2 7 ( T h e T c a r s o f the Ind ians ) "Kız ı lder i l i l e r in G ö z y a ş l a r ı " 

d i y e t e r c ü m e e d e n S . Ph i l i l lps , S tan fo rd . 
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Bu Hıristiyan "fatihler", ne de çok ataları Haçlı fatihlere benzi
yor (ve ne de Müslüman Türk fatihlerine hiç benzemiyor) değil mi? 

Aztekler'in Sonu 
Karayip Adaları, böyle vahşetlerle ele geçirilince, ölen yerli

lerin sayısı 6 milyonu aştı. West Indies-Batı Hindistan denilen bu 
bölge Kızılderilileri yeryüzünden silinmiş oldu. Bugün, o adalarda
ki "yerliler", ilk halkın artıklarının, Afrika'dan gelme köle Zenci ve 
Beyazların karış ımından doğmadır. 

Fetih, bu minval üzerinde adadan adaya ve kıtaya sıçraya sıçraya 
devam etti. 1519'da Hernan Certez, Meksika'ya ayak bastı. Kendisini 
kolları açık kabul eden Aztek İmpa ra to runu hileyle öldürdükten 
sonra, hiç ateşli silah ve at görmemiş olan halkı da katletti. 1521'de 
Aztek İmparatorluğu çökmüş, ülke talan edilmiş, medeniyet ve kül
türleri yıkılmış, halkı da köle edilmişti. 

İnka ve Maya'nın Sonu 
Aynı şeyleri 1532'de, Peru'da Pizarro yapmış o da İnka 

İmparatorluğunu, kültür ve medeniyetleriyle birlikte yakıp yıkmıştı. 

Maya medeniyetinin ve çok zengin kitaplarının yakılması, tas
hihi kabil olmayan bir barbarlıktır. Bu çok ileri medeniyetin eserleri, 
Diego de Landa gibi fanatik (bağnaz) bir papazın fetvasıyla yakılmış, 
milli kültürlerine bağlı kalmak isteyen yerliler grup halinde öldürül
müş, altın ve gümüş sanat eserleri de eritilip, İspanya'ya yollanmıştır. 

Ters Tepen Yağma 
Kızılderililerin dolaylı yoldan öçleri alınmıştır. Bu kolay talan 

ekonomisiyle yaşamaya alışan İspanyollar hiçbir şey üre tmez olmuş 
ve kalyon dolusu servetin sonsuza dek İspanya'ya geleceğini sanmış - , 
kırdır. Ardı arkası kesilince, üretkenliği unu tmuş olan İspanya, hızla 
çökmüştür. İspanya'nın geri kalmışlığının bir sebebi, aydın tabakası
nı engizisyonlarda harcaması ise, öbür sebebi de, bu yağma ekono
misine alışkanlıkları olmuştur. 
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AĞLADIĞIMIZ YOLLAR 
Tarihin kızıl lekeli sayfalarını hızla çevirelim ve şu "dostumuz" 

Amerikalıların önce "İngiliz kolonisti", sonra da "Yanki-Amerikalı" 
olarak hemcinsi olan diğer insan evlatlarına neler yaptıklarını oku
yalım. 

Yardımın Teşekkürü 
İngiliz kökenli beyazlar (Puritan mezhepliler), 1620de Plymouth 

bölgesine yerleşiyor. 1620-21 kışında açlıktan ölme tehlikesi geçirir
lerken, civar Kızılderilileri onlara acıyor, hindi ve Amerika 'nın yerli 
bitkisi olan mısır getiriyorlar. (Bugün bile Amerikalılar, bu olayı 11 
Kasımda "Thanksgiving Day" Şükran Günü olarak ve ailece hindi 
yiyerek kutlarlar ama, Tanrıya şükran dualarında Kızılderilileri de 
anmak hiç akıllarına gelmez) 

Kızılderililer bu Beyazlara balık tutulacak yerleri gösterir, mısır 
yemesini, ve yetiştirilmesini öğretirler. Buna karşılık arazileri ellerin
den alınır, reislerinin kellesi 20 yıl Plymouth'da sergilenir, halkı yok 
edilir, çocukları köle edilir. 

1636da Puritanlar, Mohegan (Bozkurt) Kızılderililerinin 
Connecticut ' taki kasabalarına saldırır ve yakarlar. 600 kadar 
Kızılderili yanarak ölür. . 

Doğu kıyılarında, ateşli silahlarla ve yangınla başlayan bu Beyaz 
(Amerikan) Yayılması, 1890'da son Kızılderili direnişinin de katli
amla bitip Atlas ve Pasifik okyanusları arası olduğu gibi Beyazların 
eline geçinceye kadar devam edecektir. 

Kızılderililer yiğitçe savaşacak, Amerikalılar ise kâh savaş ala
nında top ve tüfekle, kâh barış masasında hileyle, kâh köylerin bası
lıp halkının öldürülmesiyle, mücadeleden galip çıkacaklardır. 2 mil
yar d ö n ü m (ingiliz dönümü) Kızılderili arazisi Amerikaların eline 
geçecek, Kızılderili yurdu tümüyle kaybolacaktır. 

Söz Tutmak 
Barış masasına oturan Kızılderililere, silahları bırakmaları için 

birçok tazminat (özellikle yaşayabilecekleri yeni yerler) taahhüt 
edilmiş, hemen hemen hiçbiri yerine getirilmemiştir. O kadar ki, 
Amerika'dayken dostum olan çağdaş Kızılderili bir yazar, son eserle-
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r inin birinde, şu satırları yazmaya mecbur olmuştur: 

"Amerikan hükümet i (vaktiyle Hitler'i), şimdi de Sovyetler'i, an
laşmalara sadık olmadıkları için kınamakla ve 'Onlara güvenilmez' 
demektedir. Biz Kızılderililer bu i thamlara acı acı güleriz. Amerika, 
çeşitli Kızılderili aşiretlerle dört yüzden fazla anlaşma ve müşahede 
imzalamıştır ama, bir tekini bile bugüne kadar yerine get i rmemiş
tir." 8 2 

Bir başka Kızılderili de şunu söylüyor: "Bize, hatırlayamayaca-
ğım kadar çok söz verdiler, sadece birini tuttular: Vatanınızı alacağız 
dediler; aldılar." 8 3 

Kan ve Gözyaşı 
1838de Georgia iline anlaşma sonucu yerleşen Cherokee 

Kızılderililerini hükümet kuvvetleri zorla yerinden alıp kış kıyamette 
günlerce yürüt türüyorlar ve çorak yerlere bırakıyorlar. Kızılderililerin 
dört te biri yollarda ölüyor. Cherokeeler bu acı yolu "Ağladığımız yol
lar" diye ağıtlarda dile getiriyorlar. 

Sioux Kızılderilileri, Şaman "Oturan Boğa'nın önderl iğinde ve 
"Çılgın At"ın kumandas ında , 25 Haziran 1876da ilk defa Amerikan 
ordusunu tam bir yenilgiye uğratıyorlar. 

Amerikan hükümet i yeni kuvvetler sevk ediyor. Kızılderililer 
nerede bulunursa öldürülüyor. Mağaralara sığınan kadın ve çocuklar 
da top ateşiyle imha ediliyor. 

Kızılderili "Scalp'i (kafa derisi) getirene mahalli hükümet ler 5 
dolar ödül veriyor ve insan avcıları, çocukları bile ö ldürüp saç deri
sini satıyorlar. 

1864'te, barış anlaşmasının şartlarını Sand Creek vadisinde otu
rup bekleyen Cheyenne ve Arapaho Kızılderili aşiretlerine Amerikan 
süvari müfrezesi aniden saldırıp, kadın ve çocuklar dahil, yerlileri 
katletmişlerdir. 

Arapaho'ların reisi Tosavi, barışmak için General Sheridan'la 
buluşunca, dost olmaya çalışarak, "Ben var iyi Kızılderili" gibi bir laf 
eder. Amerikalının cevabı şu olmuştur: 

"Gördüğüm tek iyi Kızılderili, ölü bir Kızılderilidir." 

82 Vine Deloria, Custer died for your sins. 3,28 
83 R.Hofstadler, American Violence, 1969 
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Bu söz günümüze kadar gelmiş ve Amerikalı ların bir özdeyişi 
olmuştur. "İyi bir kızılderili ölü bir Kızılderilidir." 

Vaktiyle, Iowa eyalet valisi de buna tam inanmışlardan olacak 
ki, Tilki aşiretinin reisi "Atmacanın iskeletini çalışma odasında süs 
olarak yıllarca sergilemişti. 

Bir başkası da "Kara" adlı Kızılderili reisinin husyelerini kesip 
tütün kesesi yapmıştı. 

Bunların kişisel "manyaklıklar" olmadığını , Kongre tutanak
larını gördüğümüzde, vahşetin yaygınlığına şahit olacak ve "İyi bir 
Kızılderili ölü bir Kızılderilidir" sözünün neden halkın ağzında bir 
özdeyiş haline geliverdiğini anlayacağız. 

Amerikan Vicdanı 
Beyazların Kızılderililere karşı işledikleri vahşetler bir ara o ka

dar ayyuka çıkmıştı ki, birkaç vicdanlı senatör, Kongrede soruştur
ma açtırdı. Amerikalı ların psikolojisini bilenlerin buna şaşmamaları 
ve işin içinde hile aramamaları gerekir. Amerikalılar çelişkili bir mil
lettir; onun için niyetimiz onların sade "kara" tarafını göstermek de
ğildir. Nixon olayını hepimiz hatırlarız: koca bir Cumhurbaşkanı bir 
sürü usulsüzlükler yapmış, bunları ö r tmek için yalanlar söylerken de 
yakalanmıştı . Amerikalıların sırf "kara" yönünü göstermek isteyen 
Avrupalılar, Amerikan top lumunun kokuşmuş olduğunu yazıp dur
muşlardı; ancak aynı Amerikan toplumu işin arkasını b ı rakmamış 
bir an bile tepkisini yavaşlatmamış, yasaları harekete geçirmiş ve o 
"koca Cumhurbaşkanın ı" "tahtından" indirebilmişti. 

Cumhurbaşkanı yardımcısı güçlü Agnew (Rum kökenli 
Agnopulos) da suistimalden hapse atılabilmişti. "Devr-i sabık suçla
ması yapmayacağız" zihniyetini reddeden bir tutum işte. 8 4 

"BİR HALKIN DÜŞÜ ÖLDÜ ORADA..." 
Bunun gibi, Amerikan, halkının ve ordusunun vahşetlerini de 

sorgulayan gene Amerikan vicdanı olmuştur. Kongre soruşturmala
rının tutanaklarını bu açıdan okumak gerekir. 

Bu zabıtlarda ciltler dolduran vahşet ve soykırım olayları anla
tılmaktadır. Burada sırf örnek olsun diye, bir-iki parçayı alacağız. 

84 Aynı dav ran ı ş ı 1998'de Başkan C l i n t o n - M o n i c a skanda l ında da g ö r m e d i k m i ? 
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39. ABD Kongres in in 2. o t u r u m Senatör raporunda adı geçen 
Robert Bent'in ifadesi: 

"Kendilerini bağışlatmak için yalvaranların bile hepsini asker
ler vurdular. Bacağından aldığı yarayla yerde yatan bir kadına takıldı 
gözüm, askerlerden biri kılıcını çekti ve kadının yanına geldi. Kadın 
kendini korumak için kolunu kaldırdı, asker kılıcıyla bu kolu kopar
dı. Bu kez öbür kolunu kaldırdı, asker onu da kopardı ve ö ldürme
den, öylece bırakıp gitti. Erkekler, kadınlar ve çocuklar hiç ayrım ya
pı lmadan tüyler ürpertici bir soğukkanlılıkla boğazlanıyordu... Altı 
yaşında bir kızın eline beyaz bayrak vererek ortaya saldılar. Kızcağız 
daha birkaç adım atmıştı ki, vurulup düştü, daha sonra hepsi vuru
lup öldürüldü... Gördüğüm bütün ölülerin kafa derileri yüziilmüş-
tü... Karnı or tadan yarılmış bir kadın yanı başında henüz doğmamış 
çocuğuyla yerde yatıyordu." 

Papaz Albay Chivington'un teğmenler inden James Connar : 

"Ertesi gün savaş meydanında kala derisi yüzülmemiş tek bir 
kadın, erkek ya da çocuk ölüsüne rastlamadım. Çoğunun gövdesi en 
korkunç işkenceye uğratılmıştı. Erkek, kadın, çocuk hepsinin cinsel 
organları kesilmişti... Askerlerden birisinin sırığa takıp teşhir etmek 
için kadın uzvu kestiğini, başka birisinin de yüzüklerini almak için 
Kızılderililerin parmaklarını kestiğini gördüm. Bütün bunlar Albay 
Chivington'un bilgisi dahil inde yapılıyordu." (39. ABD Kongresi 2. 
Ot. S. 53 Berthrong S. 220). 

Tutanaklarda adı geçen albay rütbeli metodist papazı Chivington, 
özel Colorado müfrezeleri kurmuş ve askerlerine kan dökme ve 
Kızılderili kafa derisi toplama emri vermekten zevk almıştır. Ama, 
yukarıda görüldüğü gibi vicdanı rahatsız olan Amerikalılar da vardı. 
Bu davranışı ayıplayan bir grup subaya kanlı elli papaz şöyle bağır
mıştır: 

"Lanet olsun! Ben buraya Kızılderilileri öldürmeye geldim! 
Tanrının gözü altında Kızılderili ö ldürmek için her yola başvurma
nın doğru ve şerefli bir iş olduğuna inanıyorum!" 

Milli Ruhu Çökertme Gayreti 
1880de 16 bin kadar Sioux Kızılderilisi, yaşanması çok zor bir 

reservation (temerküz kampına) konuyor. Bu artık onların yeni yurt
ları olacaktır. Avcılık yasak ediliyor ve hükümet, açlıktan ölmeyecek 
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kadar gıda dağıtıyor. Töreleri yasadışı tutuluyor, dinleri zorla değiş
tirilip, Hıristiyan yapılmak isteniyor. Çocuklar, misyoner okullarına 
yollanıyor ve yollamayan ailenin gıda kartı iptal ediliyor. 

1890 yılının sonlarında, Şaman "Oturan Boğa", eski törelerden 
kuvvet alan "ata ruhları d a n s ı n ı yayıyor ve milli bir ruh Kızılderilileri 
vecde getiriyor. Buna kızan Amerikan muhafızları şanlı Şamanı ve 
dansı yapmakta olan 300 kadar kadın ve çocuğu öldürüyorlar. Bu 
tarihi olaya "Wounded Knee" katliamı denir. (1960'larda bir grup 
Kızılderili genç, bu soykırım olayının geçtiği yeri işgal etmiş ve po
lisin boşaltma emrine aylarca direnmişler, zu lmün hatırasını canlı 
tutmuşlardır.) 

Kuzey Amerika Soykırımı 
Beyazlar gelmeden evvel, bugünkü Amerika Birleşik 

Devlet ler inde 850 bin kadar Kızılderilinin yaşadığı tahmin edili
yor. (Ayrıca Meksika ve Orta Amerika bölgesinde 7 milyon, Güney 
Amerikada ise 10 milyon). 

Bugün (yani nerdeyse 500 yıl sonra) Birleşik Amerika 
Kızılderilileri (melezler dahil), ancak 571 bin kadardır. Yani çoğal-
mamışlar, azalmışlardır. (500 yıl boyunca, başlangıçta 1 milyon ka
dar olan nüfus bugün en azından 70-80 milyona varmış olmalıydı, 
halbuki yarım milyondur) . Son yılların dir i lmesi ' olmasa, soy olarak 
tümüyle yok olmak üzereydiler (1910'da ancak 200 bin Kızılderili 
kalmıştı). 

Reis Kara Geyik gençliğinin yurdunu hatırlıyor. "O zaman kaç 
kişinin ö ldüğünü anlayamamışt ım. Şimdi kocamışlığımın şu yüksek 
tepesinden gerilere baktığımda, yerde birbirleri üzerinde yığılı duran 
boğazlanmış kadınları ve çocukları, hâlâ o genç gözlerimle görebili
yorum ve orada, o kanlı çamurun içinde bir şeylerin daha öldüğünü 
ve o kar fırtınasına gömüldüğünü görebiliyorum... Evet, bir halkın 
düşü öldü orada... Güzel bir düştü evet!... Sonra bir ulusun umudu 
kırılıp paramparça oldu. Artık yeryüzünün merkezi yok; ölüp gitti 
kutsal ağaçlarımız bile..."85 

"İşte İnsan!" 

Bugün Kızılderililerin ortalama ömrü 37 yaştır. Verem, alkolizm 
ve intihar, diğer Amerikan ortalamalarının 6 katıdır. Ruhu çökertil-

K.S Kalbimi Vatanıma Gömün. Dee Brawvn E Yayınları. 
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miş bir ulusun tablosudur bu. 

işte tarih ve buna, Latince uygun bir söz: "Ecce homo!" (işte in
san!) Öyleyse, nasıl olur da, hayvanlar âlemine hakaret edercesine, 
zulümlere "insanlık dışı" diyebiliyoruz? 

Kızılderililerin gördükleri zu lmün fazlasını anlatmaya ciltler 
yetmez. Resmini gördüğünüz yaşlı "şef", yenik ama mağrur bir ırkın 
dramını çok güzel anlatmaya yeter. 

Amerikalıların Kızılderililerle ilgili sayfaları bu... Ya 
Karaderililerin ki? 
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SON BİRKAÇ NOT 
Bu kitabı yazıp tamamladıktan sonra konumuzla ilgili yeni bir

takım haberler ve yayınlar geçti elime. 

Biri, Rus genetik b i l imadamlar ımn DNA testleri sonucu 
Kızılderililerin Türklerle akrabalığını kanıtladıkları haberiydi. Bunu 
Hürriyet gazetesi, 25 Temmuz 1998 tarihli nüshasında, benim de 
resmimi koyarak verdi. 

Bu bana Sunay Akın ın 1997'de yayınlanan "Kızkulesindeki 
Kızılderili" kitabındaki bir yazımla ilgili atıflarını hatırlattı. İlginç 
küçük kitaplar yazan sayın Akın, 61 . sahifede başlayan göndermesi 
şöyle: 
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"Kızılderililerle Türkler nasıl olur da akraba sayılırlar? Bu soru
nun yanıtını Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan 20 Şubat ] 996 tarihli 
Hürriyet gazetesinde başlayan ve yalnızca iki gün süren yazı dizisin
de şöyle verir: "Bu çok eskiye, 15.000-20.000 yıl öncesine varan bir 
evlenme hikayesi..." vb. 

Sayın Akın tam tatmin olmamış. Hatta, Hemingway' in bir ayı hi
kayesi dolayısiyle, "Çingenelerle Kızılderililerin de akraba olabilece
ği iddia edilebilir." diyor. Daha sonra (sah.75 ve ötesinde), Atatürk'ün 
Kızılderililerle Türklerin akrabalığına inandığını, Necati Cumalı 'nın 
Paris'te bir sergide gördüğü Kızılderili kilimlerinin "bizim Anadolu 
kilimlerinde görülen kuş desenleriyle, çizgileriyle, renkleriyle kar
deş" oluşuna şaştığını ve bir soruyla bağladığını hatırlatıyor. 

SunayAkın akrabalığın olabileceğini kabul ediyor sonunda, fakat 
önemini biraz küçümsüyor. Amerika'ya Kolomb'dan önce Türklerden 
başka kültürlerin de etkisinin görü ldüğünü belirtip, "eh işte, bu da 
onlardan biri olabilir" h ü k m ü n ü veriyor. Bir yerde de, iddialarımda-
ki bir noktayı anlayamadığını yazıyor: "Hem Kızılderililerin ataları 
Doğu Asya'da bulunup dillerine Türkçe karışmış, hem de Türkler 
Amerika'ya gelmiş, dillerinden hatıralar bırakmışlar diyor Türkkan. 
Bunlar ayrı şeyler değil mi?" diye soruyor. 

Sayın Akın tezimi yanlış anlamış ve bunda da haklı, çünkü benim 
yıllardır İngilizce ve Türkçe olarak yazdıklarımdan sade Hürr iyete 
yazdığım o iki yazıyı görmüş; orada da yeterli izahat yoktu. 

Bu kitapla da anlattığım gibi, Kızılderililerle Türklerin akraba
lığını apayrı iki olay olarak görmek lâzımdır. Biri, 10-12.000 yıl ön
celeri ve daha sonra 5000 yıl önceleri Doğu Asya ve Orta Asya'da, 
Kızılderililerin atalarıyla, Alpin ırkın ecdadının "evlenmeleri" sonu 
cu doğan "Türk" soyunun bu yolla Kızılderililerle akrabalığı "amca-
oğlu" gibi bir akrabalık. 

Diğer olay ise, Türklerin ayrı kimlikleriyle tarihe ayak bastıkları 
çağlarda (Hun'ların atası, M.("). 2000-M.S. 300), Bering Boğazından 
geçerek, Kuzey Amerika'daki Kızılderililer arasına karışmaları. 

Bu iki olayın dışında, bir de Etrüsklerin göçü var ki, belki de 
işin en ilginç yanıdır. M.Ö. 1000'li yıllarda, Ege kıyılarından yola 
çıkan denizci Turska'lar (ki bir kolları İtalya'ya göçen Etrüsklerdir). 
Atlas okyanusunda akıntıya kapılıp Meksika körfezine (Vera Cruz'e) 
varmış ve Kolomb Öncesi büyük Amerikan uygarlıklarının ilk kı-
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Özetlersek: Kızılderililerin Türklerle akrabalığı sade bir kilim 
benzerliğine, birkaç Türkçeyi andırır kelimeye dayansaydı, bunlara 
"paralel-simültane icad" (yani tesadüf), ya da "önemsiz etki" olarak 
bakabilirdik. Fakat 320 eşanlamlı kelime + kilim vs. desenlerde ay
nılık + kültür (efsaneler, oyunlar) benzerlikleri +12 Hayvanlı Türk 
takviminin varlığı + ve nihayet DNA-genetik akrabalık işe kesinlik 
kazandırdığı gibi, önemini de vurguluyor. 

86 E t r ü s k ' I e r i n T ü r k l ü ğ ü k o n u s u n d a yeni bir a r a ş t ı rmam Orkun derg i s in in A ğ u s t o s . Eylül, 
• E k i m 1998 sayılarında yayınlandı, 

251 

vılcımmı "Ulmek"ler olarak çakmışlardır. Bu tezi ortaya atan bir 
İtalyan Etrüskologdan bu kitapta sözünü etmiş, fakat ismini hatır-
layamadığım gibi, ona yazdığım mektubu da bulamamıştım. Ş i m d i 
ikisini de buldum. Hatta bu tezi bir değil, iki. İtalyan Etrüskologu 
ileri sürmüş: Roma Üniversitesinden Prof. M a r i o Baltone ile, Y a l e 
Üniversitesinden Dr. Gattoni Celli. Ben 30 Aralık 1969'da ilkiyle ya-
zışmışım (resmini de "Science Digestde buldum. 



Yanlış Tercüme, Yanlış "İlk Amerikalı"! 

Şu son yıllarda Kızılderililerin soyu ile ilgili ve yanlış tercüme
den doğma komik bir haber çıktı: 

1998de Haziran ayında birçok gazetemiz "Amerika'nın ilk yer
lileri Kafkasyalıymış" diye manşetler attı. Okuyan da ABD yerlileri
nin Çerkez, Gürcü, Azerî veya Dağıstanlı olduklarını sanacak! Oysa 
İngilizce'de "Caucasian" sözü, hem Kafkasyalı, hem de "Zenci, Çinli" 
gibi "renkli tenli" ırktan olmayan, "Beyaz ırktan" (yani Avrupalı so
yundan) olan demektir. Bu cümledeki "Caucasian", Kafkas dağların
daki halkları kastetmez. 8 7 

Haberin özüne gelince, ABD'de 9 bin yıl öncesine ait bulu
nan bir iskeletin "beyaz ırk" (Caucasien) özellikli olması konuyu 
değiştirmez. Tarih-öncesi çağlarda pek çok ırktan insanın (hat
ta Australoid'lerin bile) Amerika'ya geçtiği malum. Ancak gerçek 
"Amerindian ' ler (Kızılderililerin ataları), Clovis ok uçlarıyla da ka
nıtlandığı gibi, 17.000 - 19.000 yıl önce Asya'dan Amerika kıtasına 
ayak basmışlardır. 

Kızılderililer Seslerini Duyurmaya Başladı 
1960'da ABD'de "Alcatraz" adasını ve "Little Bighorn'daki eski 

Kızılderili alanlarım işgal edip aylarca Amerikan güvenlik kuvve
tiyle çatışarak sembolik protestolar yapan Kızılderililer, geçen yıl da 
Kristof Kolomb'un Yeni Dünyaya ayak basmasının 506. yılını kut
layanlara tepki olarak Honduras ' ta mahkeme kurmuş ve ünlü kâşifi 
"soykırım" yapma suçundan temsili olarak idam etmişlerdir. 

87 D i l i m i z ve t e r c ü m e l e r k o n u s u n d a çok t i t iz o l an ve Yeniyü/.yıl gaze t e s indek i k ö ş e s i n d e çok 
i lg inç e leş t i r i l e r y a p a n Şiar Yalçın da bu k o n u y a d o k u n d u . Ben de y a k ı n d a y a y ı n l a n a c a k 
" A l t ı n S a a t " d e r g i s i n d e bu ve b u n u n gibi k o m i k yanl ış lar ı e le a l a c a ğ ı m . 
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İngilizce yazdığım çok etraflı bir rapor 

1961 yılında, City College of New York (Şimdi "City University 
Of New York") beni sık sık "visiting professor" (ziyaretçi profesör) 
olarak Türklerle ilgili konularda birkaç ders vermemi istemişti."" 

Bunların 7 nolusunu "Kolomb-Öncesi Amerikalara Göçlerin 
Analizi" başlığıyla verdim. Ve çoğaltılıp öğrencilere dağıtıldı. 

Geçenlerde elime geçince İngilizce bilen üç araştırmacı arkada
şa gösterdim, fikirlerini sordum. Üçü de heyecanlandılar ve bilim 
açısından, Kızılderililer ve Türkler" kitabımdaki bölümlerin hepsin
den daha esaslı ve derinliğine o lduğunu ısrarla söyleyip kitabın yeni 
baskısında mutlaka yayınlamamı önerdiler. Hem de ingilizce olarak-
"O birkaç öğrenci yerine, birçok yabancı da Türklerin Amerikadaki 
rolünü öğrenmek fırsatını bulur" dediler. 

Ben de peki deyip r apo rumu aynen kitaba alıyorum 

88 Bir t anes i , E c e v i l ' i n son rak i bakan ı Alev C o ş k u n ' l a bir l ikte verd ik t i ; k o n u , Tü rk l e r in 
İ s lamiye t i K a b u l ü " 
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Kızılderililer Yerel Yönetimde 

ABD'li Kızılderililer, kendilerine ayrılmış, fakat yönetimi 
Washington tayinli "Beyaz" memur la r tarafından yürütülen "rezer
vasyon" bölgelerindeki işlerin kendilerine devri için 1970'lerden iti
baren siyasî mücadeleye girmiş, seçimle Kızılderili kökenlileri işbaşı
na getirmeyi başarmışlardır. İşte bu seçilenlerden Navajo Kızılderili 
Skeets. 

Son Söz: "BEYAZ"LARIN AK'LA KARASI. 
"Ak" diyebileceğimiz, Alvar Nunez de Vaca adlı bir İspanyol 

albay; Meksika'nın Kuzey batısında 1535-1536 yıllarında keşif kol
larının başında yerlilerle karşılaşıra, anlayışla, şefkatle, "insanca" 
davranmış, her gittiği yerde sevgi tezahürleriyle karşılaşmış. Katliam 
yapmamış, soygunculuğa kaçmamış. Adeta bir istisna. 

"Kara" olanlar gene İspanyol komutanları : 

Francisco Vasquez de Coronado ve Hermando de Soto. 1539-
1542 arasında Kansas'a kadar uzanan seferlerinde, Alvin Josephy 
Jr.un yazdığı gibi art larında zulüm, vahşet ve soygundan kıpkırmızı 
kanlı bir iz bırakmışlar, köleler toplamış, boyun ve bileklerine zincir 
takmış, köyleri yakıp yerle bir etmiş, binlerce yerliyi katletmişlerdir. 
Üçü de İspanyol. Ama farklı insanlar. 
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YAZAR HAKKINDA 

Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz T Ü R K K A N 

Doğum: İstanbul, 1920. 

AİLE: Babası Halit Ziya. Annesi: Şaibe han ım Eşi: Ece Zübeyde. 
Çocukları: Aslıhan, Ceylan, Tuğrul, Alptunga. 

Okullar: St. Joseph, Galatasaray, Kabataş, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi (Master), 

Sorbonne Üniversitesi (Fransa) (Tarih-Türkoloji), Columbia 
Üniversitesi (ABD) (Tecrübi Psikoloji). Uzmanlık Dallan (fark
lı alanlarda): Psikolog (Tecrübi Psikoloji, Eğitim), Futurolog, 
Hukukçu, Tarihçi, 

Yazar-Yayıncı (şeref/sürekli basın kartı sahibi), Sosyoetnografyacı, 
senarist. 

Yaptığı Çalışmalar 
Öğretim Üyeliği: Amerika'da 25 yıl (1947-1972) Columbia ve CCNY 
Üniversitelerinde ve Türkiye'de Yaykur'da (1975-1976) İstanbul 
Üniversitesinde (İlim Tarihi) ve Ahmet Yesevi Üniversitesinde 
1996da. 

Eğitime Katkıları: "Sorularla Programlı Öğrenim" metodunun üç 
kurucusundan biri olarak ve ABD'deki eğitime katkılarından dolayı 
"WHO'S W H O " ansiklopedisinde yer aldı. ABD Federal Hükümet i 
tarafından 4 eyaletin eğitim planlaması ve Sunrise Açık üniversitesi
nin kuruluşunda eğitim teknolojisi danışmanı olarak görev aldı; 124 
okul (4 tanesi Hızlı Okuma ve Bilgisayar üzerine) açtı. Türkiye'de 
Yaykur Açıköğretim Üniversitesini kurdu. 1976'da NASA'ya danış
man olarak Hindistan'daki uydulu Eğitim çalışmalarını inceledi. 

Yerli ve yabancı basında binlerce makale, dizi ve araştırması yayın
landı. İstanbul Ticaret Odası Gazetesinde "Amerika ve Türkiye'de İş 
Dünyası" konularında 2 sene sütun yazarlığı yaptı. Türkçe, Fransızca 
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ve İngilizce olarak yayınlanmış 41 kitap, 9 film ve 6 TV. senaryo
su yazdı, "Too Early For Death" 1954' de N B C d e oynadı, "Türk 
Mavisi, Türk Yeşili ve Türkuaz" Kütür Bakanlığı Ödülünü kazan
dı, "Tarihimizin Akışı" ise Bakanlıkça video filmi olarak çekil
di). Amerikada İngilizce olarak "Turkish - American Encylopedic 
Digest", "Türkiyede "Türkkan 21 . yy. Ans ik lopedis in i (birer cilt ola
rak) yayınlandı. ABDde bulunduğu süre içerisinde "Psikolojinin İş 
Dünyasında Başanya Etkisi ve Uygulanışı, İkna Psikolojisi ve Satış 
Teknikleri" konular ında iş dünyasına yönelik eğitimler verdi, çeşitli 
şirket ve kuruluşlara danışmanlık ve yönet im kurulu başkanlığı yap
tı. Fugazy Seyahat Acentası or taklar ından (sonradan Diners Club 
tarafından satın alındı). 

Toplum Faaliyetleri 
• Türkçülük faaliyetleri (1938den beri) ve 1944 olayları, bu konuda 
yazarlık, yayıncılık; 

• Gurbetçi çocukları için okul (ABDde Ata-Türk Okulu) 

. ABDde 'Türk Kültür Ocağı", Türk Evi (1965-1972); 

• Orta Asya ve Kafkas Türkleriyle ilgili: ABDde "American-Turkic 
Center" (1962); Türkiyede "Türk Dünyası Parkı" ve "Türkler daimi 
Sergisi" (1997). 

• Çevreci Faaliyetler; ABDde "Human Values", Türkiyede 
"Çevrecilik Eğitimi Kampları" kurucusu. 

Üyelikleri ABDde: 

• "Human Values Vakfı" Başkanı (Çevre Uyuşturucu Eğitimi) (1970) 

• Füturoloji (Uzak Görüş Bilimi = "World Future Society 'nin 
Profesyonel üyesi (1972) 

• NEA (Eğitim Sendikası) (1952) 

• IPA (Konferansçılar 
Derneği) (1963) 
Türkiyede: 

• Gazeteciler Derneği (1981) 

• Aydınlar Ocağı (1970) 

• Türk 2000'ler Vakfı (1987) 

Yönetim Kurulu Başkanlığı Yaptığı Şirket ve Kuruluşlar 



• Learning Materials Corporat ion (Öğrenim Materyalleri Anon im 
Şirketi) (1967-1972 ABD Borsasında kayıtlı). 

• Learning Foundations (SPÖ. Araşt ı rma ve Gelişt irme Vakfı) 
(ABD) 

• Uni-teq Schools (SPÖ. Uygulama Okulları) (ABD) 

• P rogrammed Multi-Media Instruction Corp. 

•DNA Celrnpti tar International (Genetik Araşt ırmalarının 
Bilgisayara Aktarımı) (ABD) 

• Human Values Foundations (Uyuşturucu ve Çevre Eğitimi Vakfı). 
(ABD) 

• Huxley Institute 

• Türk 2000'ler Vakfı 

Eğitim Verdiği Şirketlerden Bazıları 
• Grolier CYayıncılık) (ABD) Psikolojik Danışmanlık; İkna 
Psikolojisi ve Satış Teknikleri Seminerleri 

• Elektrolüx (Beyaz Eşya) (ABD) İkna Psikolojisi ve Satış Teknikleri 
Seminerleri 

• Martial & Co (Halkla İlişkiler) (ABD) Psikolojik Danışmanlık; 
Halkla İlişkiler ve İkna Psikolojisi Seminerleri 

• Cari Erbe (Halkla İlişkiler) (ABD) Psikolojik Danışmanlık; Halkla 
İlişkiler ve İkna Psikolojisi Seminerleri 

• Esmond Associates (Reklamcılık) (ABD) Pazarlama ve Satış 
Teknikleri Seminerleri 

• Mutlual Funds (Borsa Şirketi) (ABD) İkna Psikolojisi Eğitimi 

• Maher (Turizm) (ABD) İkna Psikolojisi ve Halkla İlişkiler 
Seminerleri 

Eserleri, Yazıları, Filmleri 
1) Milli Konuda Eserleri: 

• 1940 Türkçülüğe Giriş, İstanbul 

• 1943 Milliyetçiliğe Doğnı, İstanbul 

• 1955 Talking Turkey, New York 

• 1956 Turkish Literatüre, New York 
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• 1971 Turkish National Character, Ne w York 

• 1975 Tabutlutkan Gurbete, İstanbul 

• 1977 Yenilenmiş Türk Destanları ve Hikayeler - "6 Minik Kitap ve 
Müzik Kaseti" (Ana yuvası çocuklan için) 

• 1987 Biz Kimiz? İstanbul 

• 1992 Türk Milliyetçiliğinin Kısa Tarihi, İstanbul 

• 1995 Yükselen Milliyetçilik, 21. yy. Milliyetçiliği, İstanbul 

2) Antropoloji Üzerine Eserleri 

• 1941 Irk Muhite Tabi midir? İstanbul 

• 1942 (Race et Milieu), Paris (ve İngilizce dergilerde) 

3) Fütüroloji Üzerine (Uzak Görüş ve Geleceğe Hazırlık Bilimi) 

• 1943 Les Armes Secretes, Paris-La Republique 

• 1988 21 . y/da Dünya ve Türkiye, İstanbul 

• (aynca 3 dilde Makale, Dizi, Film, Video, Ders Notlan (İst. Univ. 
Edebiyat Fakültesi, Ahmet Yesevi Univ. Ankara) vb. 

4) Psikoloji ve Eğitim Üzerine 

• 1951 Correlation in Twin Psychology (doktora tezi) Nevv York 

• 1964 Condit ioned Learning, Nevv York 

• 1967 Revolution in Education (Programmed Instruction & Multi-
Media), Nevv York 

• 1968 Programmed Instruction Based Courses (Atoms & Electrons, 
Frendi I, How to Recognize Names & Faces), 

Chicago (Prof. Hüseyin Yılmazla birlikte). 

• 1976 İkna Psikolojisi, Ankara 

• 1976 Eğitim Teknolojisi Planı (Rapor), Ankara 

• 1989 Çok Hızlı Okuma, İstanbul 

• 1997 Kolay ve İyi Öğrenme Teknikleri (1. Baskı) İstanbul 

• 1998 Kolay ve İyi Öğrenme Teknikleri (2. Baskı) İstanbul 

• 1998 Anlayarak Çok Hızlı Okuma, İstanbul 

• 1998 İnsanları İkna Etme ve Uzlaşma Teknikleri, İstanbul 

• Ayrıca İngilizce, Türkçe Makale, dizi, film vb. 

5) Tarih Üzerine 

• 1954 One America, New York 

300 



301 

4.Türk Çocukları için (Yurtdışındaki çocuklar için Türk Kültürü), 
1974 

5.Öyle Bir Özleyiş ki (Yöneten: O. Türkkan ve Yücel Çakmaklı , 
Senaryo O. Türkkan) , 1977 (Yapı Kredi) 

6-Stranger in Paradise (Turistik Belgesel) - 1977 

7. İpek Kadife-1978 

8.Sade Senaryo: Yukarıda yazılı 2 füm ve video'lar, Türkün Dışarda 
Kalan Mirası -1976, Tarihimizin Akışı 1985. 

9.Too Early For Death (NBC, Nevv York) (Ölüm için Çok Erken), 
1954 

10. İçtiğimiz Çay - 1954 

11. Altın Yumurta - 1976 




